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من الواجب علينا كأمة عربية، كانت رائدة وسائدة على سائر األمم أن 
نسترجع التاريخ، لنتعلم من أسالفنا كيف فعلوا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، 
ونحاول أن ننتهج نهجهم، ونحدو حدوهم لنصنع ما صنعوه من أمجاد، ونجد ونكد 

أعرابا، كسروا شوكة الفرس لنصير كما صاروا أسيادا. إنهم حقا رجاال عربا 
 والروم، وفكوا شيفرة الطب والصيدلة ومختلف العلوم.

لقد اهتم أجدادنا بكل جوانب الحياة، ولم يهملوا أي جانب منها. فقد وفقوا 
بين الدين والدنيا، بين العمل والعلم، وبين العلوم العقلية والعلوم النقلية. فترى ابن 

لسفة، وترى ابن خلدون يبدع في التاريخ وعلم سينا يبدع في الطب والفلك والف
 االجتماع الذي لم يذكره الذاكرون آنذاك، وترى... ، وترى....، وترى.....

إنهم حقا جيل يحق لهم أن يفتخروا بأنفسهم، ونحن يحق لنا أن نتأسف على 
ما وصلنا إليه من انحطاط وتخلف. كان الغرب يأخذ عنهم العلوم، فأصبحنا نأخذ 

هم. لم يبق لنا سوى االفتخار بالماضي، والتلفظ بعبارة: " كنا نحن العرب نحن عن
 ".والمسلمون

هذا هو بيت القصيد، يجب علينا أن ال نبقى مكتوفي األيدي، مستسلمين 
 وانهزاميين، يتوجب علينا دراسة حضارة أجدادنا و استخالص الدروس والعبر،

لماذا أبدعوا واخترعوا وتخلفنا؟.  لماذا قووا وضعفنا؟،؟، لماذا تطوروا وتخلفنا
لإلجابة على هذه األسئلة يستوجب علينا العودة إلى تراثهم وما خلفوه لنا، عسى 
أن نجد بصيص أمل ننطلق منه لنصل إلى ما وصلوا إليه. يستوجب علينا دراسة 
علومهم ، التي استفاد منها غيرنا وهم اآلن يسوقونها لنا ، فهناك العديد من الكنوز 
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لعلمية بشتى أنواعها التي ال تزال ليومنا هذا متوزعة عبر مكتبات العالم  علينا ا
 ابه االهتمام بها ودراستها. هذه الكنوز هي المخطوطات التي يلزمنا االهتمام

وعلى ذكر المخطوطات وتحقيقها ،  نا.مما خلفه لنا أسالف وتحقيقها واالستفادة
مخطوط، عّلني أساهم ولو بجزء بسيط في ارتأيت أن أقوم في دراستي هذه بتحقيق 

خراج نصوص هذه المخطوطات إلى النور  إحياء هذا التراث العربي واإلسالمي وا 
 والتي سبقني إليها رواد التحقيق العرب والغرب.
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 الحياة السياسية في عصر المؤلف:
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قامت الدولة المرينية على أنقاض دولة الموحدين، فقد حكم بنو مرين في 
 1المغرب األقصى، وقد امتد نفوذهم إلى المشرق وخاصة في فترة حكم أبو الحسن

الذي وحد إفريقيا الشمالية من جديد بعد استرجاعه المغرب األوسط واألدنى، 
. وهذه الدولة هي التي أعطت المغرب األقصى الشكل الذي 2وكذلك ابنه أبو عنان

ها عاصمة لهم درجة عالية من استقر عليه، وقد بلغت مدينة فاس التي اتخذو 
 ا.؛ ولم تدم هذه األوضاع على حاله3والحضارةي الرق

ولكن لم يكن الوضع في تلك المرحلة يتميز باالستقرار والسلم، إذ كانت تلك 
الفترة تتميز بالحروب والمؤامرات والدسائس واالغتياالت، إذ بعد وفاة أبو عنان 
تدهورت األوضاع السياسية في البالد. ومن العوامل التي زادت في توتر الحالة 

ر الشقيق، وتعتبر هذه القبيلة الزناتية أعدى العامة قيام دولة بني عبد الواد بالقط
عدو لبني مرين؛ ويرجع عداء كل منهما لألخرى منذ زمن طويل إلى العصبية 

                                                           

هـ وبويع سنة 796أبو الحسن المريني هو واسطة عقد األسرة المرينية، ولد في صفر1
المرينية وعرفت ازدهارا كبيرا.انظر:أبو هـ. توسعت في حكمه الدولة 265هـ، توفي سنة 637

العباس أحمد بن خالد الناصري.االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى.تح.جعفر 
 .585-561،صص3.ج5922الناصري.الدار البيضاء:دار الكتاب،

هو أبو عنان بن الحسن المريني عارفا بالمنطق وأصول الدين، وكان شاعرا. اهتم في فترة 2
لمعرفة، وقد عرفت الدولة المرينية في عصره توسعا وازدهارا. توفي سنة حكمه بالعلم وا

 .578-571هـ خنقا على يد وزيره. انظر: المرجع السابق،صص 629
. 5755خليل حسين. التاريخ السياسي للوطن العربي. بيروت:منشورات الحلبي الحقوقية، 3
 .772، ص5ط
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القبلية وألسباب اقتصادية. فقد نشب بين هاتين الدولتين حروب ونزاعات مسلحة 
 على مرور الزمن.

حت في وضع وبحكم البيئة المغربية، وبحكم الجوار وعوامل دينية صرفية أصب
يفرض عليها التكيف معه ومواجهة مشكل ال مفر منه وهو مواجهة العدو اإلسباني 
والبرتغالي الذي أصبح من الضروري صده بعد توغله في غرناطة واألندلس، 
وتدخل المرينيون في األندلس تدخال مباشرا ومستمرا كانت له نتائج قوية بالنسبة 

، كما بسطوا سلطانه على  –األندلس آخر قاعدة إسالمية ب –لعمر غرناطة 
مملكة الحفصيين بإفريقيا. وكان هذا في عهد أبو الحسن وأبو عنان الذي عرفت 

 .1فيه الدولة المرينية توسعا وتطورا و قوة

فبعد هذه الفترة عرفت تدهور الدولة المرينية  ،و لكن لم يدم هذا العهد طويال
ء يتدخلون في األمور و ينصبون افأصبح الوزر  ،و تقهقرها و ضعف سالطينها

يعزلون السالطين و أصبح التدخل األجنبي من الغرناطيين والزيانيين في أمور و 
يتآمرون ويتدخلون  ،الدولة بعدما كانوا يستنجدون ويستفيدون من قوة المرينيين

 فيعزلون وينصبون لمصلحتهم الشخصية.

فريقية فتحت  المجال للتوافد على كل هذه العال قات وخاصة مع األندلس وا 
وأصبحت دارا  ،البلد لكل من ُيْنَكب أو يصاب من أجل أفكاره ونزعاته السياسية

 ،ومقرا للسفارات المتواردة عليه ،للضيوف يلقون فيها كثيرا من الترحيب واإلكرام

                                                           

محمد بن أحمد بن شقرون.مظاهر الثقافة المغربية:دراسة في األدب المغربي في العصر المريني.الدار البيضاء:دار  1

 .18،ص5982الثقافة،
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فكانت النتيجة  ،كما كان مسكنا لكثير من العناصر التي أرادت أن تستظل بظله
اهرة مثمرة استطاع بفضلها كثير من أهل المغرب أن يطلعوا أن أصبح التبادل ظ

على القطب األندلسي ويشاهدوا ما يتوفر عليه من إمكانيات طبيعية وبشرية وما 
فكان االتصال أيضا بين المرينيين والمغرب  ،يزخر به من مظاهر الحضارة والرقي

 األوسط واألدنى سببا في نمو هذه المظاهر.

يون على القضاء على بني عبد الواد بعد تضحيات وقد استطاع المرين
كما ضم الجزء اآلخر وهو  ،وضم قطرهم إلى المغرب األقصى ،وخسائر كبيرة

وكانت  ،رغبة في تحقيق الوحدة الكبرى ،األدنى إلى باقي أجزاء المغرب العربي
ولو ، 1لهذه األخيرة األثر اإليجابي على انتشار العلوم واتصال العلماء فيما بينهم

أنهم لم يكونوا يتقيدون في ذلك الوقت بالحدود الجغرافية والسياسية في سبيل العلم. 
وكانت العالقات بين دول المشرق والمغرب آنذاك وطيدة وخاصة مع مصر، 
بتبادل الهدايا والوفود السياسية والرحالت نحو البقاع المقدسة، فكانت تقام 

اربة ونظرائهم المشارقة أثناء نزولهم ببلدان المناظرات والمناقشات بين العلماء المغ
 الشام والحجاز فيستفيدوا ويفيدوا من ذلك. 

 الحياة الفكرية والثقافية: 

يمكن أن نقدر أن مدينة فاس كانت منذ نشأتها مركزا للعلم اإلسالمي 
والثقافة العربية، هذا مع العلم أننا ال نملك المعلومات الدقيقة حول الموضوع. وفي 

ع األمر أن المدينة كانت معزولة من طرف العالم اإلسالمي، ولم يكن ثمة واق
                                                           

 .27المرجع السابق،ص 1
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على قرب معقول منها أي من مراكز الثقافة اإلسالمية بحيث يمكنها من إرسال 
أبنائها الراغبين في تلّقي العلم. ولم تكن حال تلمسان وطنجة بأفضل من حالها. 

ي جعل مدينة فاس عاصمة ؛ ويعود الفضل للمرينيين ف1وكانت األندلس بعيدة
،ويجمع الدارسون على أن العهد المريني والحفصي  للفكر والثقافة في المغرب

والزياني يمثل ذروة الثقافة العربية اإلسالمية في بالد المغرب، ألنها لم تعد كما 
كانتمن قبل محصورة في منطقة معربة دون سواها بل شاركت كل المناطق 

 .2بنصيبها في حفظها ونشرها

وقد تطورت الحياة الثقافية والفكرية في المغرب عموما، وتشكلت بذلك 
المدارس القرآنية أو ما يسمى حاليا االبتدائية، وفي عدد من المساجد والمدارس 
المتخصصة أو الكليات حاليا كانت تقدم الدروس العليا. فكانت المدارس القرآنية 

يم ومبادئ اللغة العربية في البداية، تستقبل األطفال الصغار لتعلُّم القرآن الكر 
بحيث كان الهدف من هذه المدارس هو تعليم القرآن الكريم. ويقوم بهذه المهمة 
شيخًا متفرغا لها مقابل أجر معين يتلقاه من أولياء األطفال. وفي هذه المرحلة كان 

تعّلم المعلم يركز بشكل كبير على تلقين التالميذ القرآن الكريم بعد تمكينهم من 
القراءة والكتابة مبتدئا بتعّلم الحروف العربية قراءة وكتابة. بعدها عندما يتحسن 
مستوى التلميذ ويصبح قادرا على الكتابة والقراءة ينتقل المعلم إلى تلقينه قصر 

                                                           

، 5976روجيه لوتورنو.فاس في عصر بني مرين.تر.نقوال زيادة.بيروت:مكتبة لبنان، 1
 .576ص
.الدار البيضاء:المركز الثقافي 5رب.طعبد اهلل العروي.مجمل تاريخ المغ2

 .366،ص5779العربي،
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وكان سن التالميذ في هذه المرحلة بين  السور من القرآن الكريم فيكتبها له،
ج يلقنه كيف يكتب بنفسه ويصحح له األخطاء، حتى وبالتدري 1الخامسة والسادسة

يتمرس التلميذ ويصبح ملما بالقراءة والكتابة، وفي ذلك الحين يكون التلميذ قد حفظ 
وال -قسطا من القرآن أو حتى أتمه؛ وذلك حسب ذاكرة الطفل وقدرته على الحفظ 

وفي بعض  -زالت هذه الطريقة تستعمل حتى وقتنا الحالي في المدارس القرآنية
األحيان لم يكن األطفال ليتّموا الدراسة في هذه المرحلة نظرا لظروفهم المادية أو 
االجتماعية أو غيرها، ومن الذين يسعفهم الحظ في إتمام حفظ القرآن كامال، 
وكانت أعمار األطفال تقريبا عندما يحفظون القرآن كامال تتجاوز الثالثة عشر 

 حتى السادسة عشر.

تأتي مرحلة أخرى وفيها ينتقل  أو الكتاتيب لمدارس القرآنيةبعد مرحلة ا
الطفل إلى ما نسميه اآلن الثانوي، بحيث ال يمكن ألي شخص أن يقدم الدروس 
في هذه المرحلة إال بإذن من قاضي البالد، الذي يرخص له بالتعليم بعد استشارة 

التدريس بإذاع األمر العلماء وأخذ رأيهم فيه، بعدها ُيعِلم الشخص الذي ُأذن له ب
بين الناس في المدينة،معلنا على موضوع الدروس التي يقدمها، ومشيرا إلى مكان 
التدريس، وعادة ما كان مسجدا أو زاوية أو غير ذلك، وكان وقت التدريس دائما 
خارج أوقات الصالة. وكان نجاح المدرس مرتبطا بكفاءته وقيمة دروسه التي 

،وقد كان الونشريسي من مدرسي الفقه في به ومؤيديهيقدمها للطلبة، وعدد طال
                                                           

كمال السيد أبو مصطفى.جوانب من الحياة االجتماعية واالقتصادية والدينية والعلمية في  1
المغرب اإلسالمي من خالل نوازل وفتاوى المعيار المعرب للونشريسي.االسكندرية:مركز 

 .553،ص5997االسكندرية للكتاب،
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. وفي هذه المرحلة كانت الدولة تشرف على التدريس فيها وال 1إحدى المدارس
تنظمها، وفيها يستطيع التلميذ أو الطالب اإللمام بالنحو والتجويد والفقه وغيره. ولم 

أو أبوه بأنه  تكن لهذه المرحلة معايير أو مقاييس إلتمامها، فمتى أحس الطالب
نهل نصيبا من العلم، ينتقل إلى المرحلة األعلى وهي ما تسمى اآلن عندنا بالتعليم 

 العالي.

في مرحلة التعليم العالي ظهر جليا بأن بني مرين كان لهم الفضل الكبير 
في االهتمام بهذا الجانب فهم الذين أسسوا جامعة فاس تأسيسا حقيقيا، وهذا يدل 

علم، وأقاموا العديد من المدارس وخاصة في العاصمة فاس، على اهتمامهم بال
ليجعلوها عاصمة الفكر والثقافة الرئيسية إضافة إلى االقتصاد والسياسة، وقد 
أنشأوا المدارس للطالب ومعها المساكن بحيث أصبح بإمكان الطلبة المقيمين 

توفير اإلقامة خارج المدن وحتى البالد المغربية االستفادة من الدروس والتكوين ب
ومن بين هذه المدارس: المدرسة الفارسية نسبة  واإلطعام واإليواء وحتى اللباس.

ن  2إلى السلطان أبي عنان فارس بن أبي الحسن المريني، ومدرسة الحلفائيي
وفي هذه الفترة شهد المغرب تطور التيار الصوفي، وبدؤوا  ؛3والمدرسة البوعنانية

طلبة سكان –لسلطة آنذاك إلى جمعهم في المدينة يتدخلون في السياسة فلجأت ا
لى قواعد السنة. "وعلى كل حال فإن وجود  -األرياف وأخضعوهم لنظام معين وا 

                                                           

 .553بق،صالمرجع السا 1
 .557نفس المرجع،ص2

علي الجزنائي.جنى زهرة اآلس في بناء مدينة فاس.تح.عبد الوهاب ابن  3
 .23،ص5995.الرباط:المطبعة الملكية،5منصور.ط
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عدد ال يستهان به من الشبان، وكان عددهم بضع مئات في أواسط القرن الثامن 
اآلتين من المناطق الرئيسية من المغرب كان مظهرا جديدا في فاس لكنه لم يلبث 

. وقد  أدت هذه السياسة التي انتهجتها السلطة آنذاك في 1أن أصبح كبير األهمية"
استقطاب العديد من الشباب والطالب الذين يرغبون في تلقي العلوم، وأدى ذلك 
إلى تنشيط الحركة العلمية وارتفاع مستوى التحصيل وصارت قطبا من أقطاب 

الجامع الكبير في فاس إلبرازها المعرفة. وقام المرينيون بإنشاء المدارس قرب 
كمركز ثالث للعلم ينافس جامع القرويين واألندلس، وأنشئت كذلك مدرسة للقراءات 
السبع وهذا يدل على بدء مرحلة التخصص في العلوم. وكان األساتذة يكونون 
هيئة من العلماء أصبح لها دورا كبيرا في الحياة العامة الفكرية والدينية وحتى 

في المغرب، وكانت الهيئة تضم مختلف األطياف والطبقات المجتمعية السياسية 
من السكان، متضامنين بينهم ومّتحدين لتطوير الفكر والعلم في البالد، ولم يكونوا 
نما يستفيدون من الهبات والهدايا التي يقدمها لهم السكان  يتقاضون مرتبات ثابتة وا 

ومن بين العلوم التي كانت تدرس في والحكومة في المناسبات الدينية والوطنية، 
هذه الفترة نظرا لتطور الحياة الفكرية في البالد نجد العلوم العقلية والنقلية كالطب 
والفلك والكيمياء وحتى علم النبات، والعروض واألدب والمواريث والفقه وغيرها من 

طالب التخصصات. وبعد كل هذا االزدهار في الحركة المعرفية والعلمية أصبح ال
يتوافدون من كل الجهات المغربية وحتى من البربر الذين يحسنون العربية، نظرا 
لتوفر كل الشروط الضرورية لطلب العلم من مأكل ومبيت وملبس وحتى 
مساعدات مالية كانت تقدم من طرف الدولة. ولم يكن الطلبة آنذاك يشاركون في 

                                                           

 .561تاريخ مدينة فاس، ص  1
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ال األمور السياسية المناهضة للسلطة، ألن الدولة فر  ضت عليهم هذا األمر، وا 
 فالذي يخالف هذه الضوابط يتعرض للطرد.

عندما يتم الطالب دراسته يصبح له االختيار حسب طموحاته ومواهبه 
ورغباته؛ فهناك من يلتحق بالسياسة وخدمة الدولة، وهناك من يمتهن التدريس أو 

. وكان أكثر القضاء، وهناك من يمارس مهنة آبائه وأجداده مثل التجارة وغيرها
 الغرباء يلتحقون بمدنهم لممارسة التدريس أو القضاء.

باإلضافة إلى الجامعة كان هناك مركزا آخر للفكر والعلم وهو البالط، فقد 
كان بعض األمراء المرينيون علماء من أمثال أبي الحسن وأبي عنان، وكان 

يجمعون العلماء واألدباء اهتمامهما كبيرا بالحياة الفكرية والعلمية؛ وقد كان األمراء 
كل صباح ليتدارسوا في كل يوم موضوع من المواضيع الدينية أو األدبية أو 
غيرها، وكانوا ينظمون المناظرات والمسابقات الشعرية وغيرها ويغدقون العطايا 
على األحسن الذي تنتقيه لجنة التحكيم المتكونة من العلماء واألدباء التابعين 

لسالطين المرينيون يشجعون على كتابة التاريخ، وخير دليل للبالط. وقد كان ا
 .1ولسان الدين بن الخطيب 1على ذلك عبد الرحمان بن خلدون

                                                           

ه وفيها نشأ وتلقى العلوم المختلفة، تقلد 635هو عبد الرحمان بن محمد بن خلدون، ولد في تونس عام 1
عدة مناصب سياسية وعلمية منها أمين السر عند السلطان أبي سالم المريني، وخدم أيضا في البالط 

ان المبتدأ والخبر" ه، من مؤلفاته: "الرحلة"،"كتاب العبر وديو 878األندلسي، ودرس في مصر. توفي سنة 
المعروف بالمقدمة وغيرها. انظر: عبد الرحمانبنخلدون.الرحلة.تح.محمد بن تاويت 

؛يوسففرحات.الفلسفةاإلسالمية 5779العلمية،.بيروت:دار الكتب 5الطنجي.ط
 .597-589،صص5987.جنيف:ترادكسيم،5وأعالمها.ط
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ومع هذا االزدهار الفكري والمعرفي، ازدهرت في المقابل حركة موازية من 
كانوا يلقبون بالفقراء إذ كانوا يجتمعون على  الذينالمشعوذين والمتصوفة المنحرفين

قص والغناء، فإذا فرغوا من ذلك أكلوا طعاما، ويصلون ويقرؤون القرآن ثم الر 
يبكون ويزعمون أنهم على مقربة من اهلل ويدعون الناس إلى االقتداء بهم، 
بطانهم  واشتهروا باإلباحة وتحليل ما حرم اهلل واتُّهموا بالزندقة إلظهارهم اإلسالم وا 

دسائسهم لتحريفه وخدمة مصالحهم على الذين شوهوا التراث ودّسوا  . وهم2الكفر
 .حساب األمة والدين

هو أبو القاسم الفتوح بن عيسى بن أحمد الصنهاجي الشهير بالزموري المتوفى 
م وهناك اختالفات في سنة وفاته فهناك من يشير إلى أنه 5118ه_825سنة 

                                                                                                                                                                                     

=
ه 653هو لسان الدين أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن سعيد بن الخطيب، ولد سنة  1

وانتقلت عائلته إلى غرناطة وفيها درس الطب والفلسفة والشريعة واألدب، تولى الوزارة 
ه. له عدة مؤلفات منها: 667باألندلس وبعد فتنة انتقل إلى المغرب حيث مات قتيال سنة 

رناطة"،"أعمال األعالم" وكتب في الطب وغيرها. انظر: يوسف "اإلحاطة في أخبار غ
؛ عبد المحسن طه رمضان.تاريخ 578فرحات.علماء العرب.جنيف:ترادكسيم،]د.ت[،ص

.عمان:دار الفكر موزعون 5المغرب واألندلس من الفتح حتى سقوط غرناطة.ط
ر ابن .بيروت:دا5؛ عبد الرحمان بن خلدون.التاريخ.ط112-111،صص 5755وناشرون،

 . 5967،ص1.مج5755حزم،

جوانب من الحياة االجتماعية واالقتصادية والدينية والعلمية في المغرب اإلسالمي من خالل 2
 .572نوازل وفتاوى المعيار المعرب للونشريسي لكمال السيد أبو مصطفى،ص
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م، ولكن الصحيح أنه فرغ من تأليف المخطوط في هذه 5153ه_857توفي سنة 
 .1نةالس

 

 

 

                                                           

 .375،ص2انظر: كارل بروكلمان. تاريخ التراث العربي.ج1
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 الفصل الثاني 

 
 تقديم المخطوط :

عنوان المخطوط الذي أود تحقيقه و دراسته هو: شرح الخزرجية في علم 
العروض والقافية. ويتناول بالشرح والتفصيل القصيدة الخزرجية لمؤلفها أبي الحسن 

، والتي تتكون من ست وتسعين بيتا تطرق فيها مؤلفها 1علي بن محمد الخزرجي
والقوافي عن طريق  ،متناوال األبحر الشعرية لعلم العروض والقافية بصفة عامة،

الشعر، وهذه الطريقة كانت متداولة في القرون الماضية عند العلماء العرب.وقد 

                                                           

هو عبد هللا بن محمد األنصاري الخزرجي األندلسي المالكي، نزيل االسكندرية   1

المعروف بأبي الجيش )ضياء الدين أبو محمد(. أديب عروضي من آثاره: القصيدة الرامزة 

دار إحياء  بيروت: معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة. انظر:في علمي العروض والقافية. 

 (.4/124م للزركلي)؛ األعال111،ص6التراث،]د.ت[.ج
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قام مؤلف المخطوط بشرح أبيات هذه القصيدة كل بيت على حدة معتمدا على 
 علمه وكفاءته في هذا المجال.

 معلومات حول المخطوط:

 نوع الخط: مغربي.

 : نسختين.عدد النسخ

 سطرا في النسخة ب.57سطرا في النسخة أ،و56عدداألسطر:

 لوحة في النسخة ب. 71لوحة في النسخة أ ، 33عدد اللوحات:

 مكان تواجد النسخ: المكتبة الوطنية الجزائرية.

الناسخ: المصطفى بن الطاهر المشرفي بالنسبة للنسخة أ، أما بالنسبة للنسخة ب 
 فناسخها مجهول.

 العروض.الموضوع: 

 حالة المخطوط:جيدة، ومقروءة.

ه بالنسبة للنسخة أ، أما بالنسبة للنسخة ب فتاريخ 5552تاريخ النسخ: سنة 
 نسخها مجهول.

 د بالنسبة للنسخة ب. 59بالنسبة للنسخة أ، و ح  5123رقم المخطوط:
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قال األديب العروضي أبو القاسم الفتوح بن عيسى بن أحمد  بداية المخطوط:
أما بعد حمدا هلل تعالى بأشرف محامده وأكمل الصالة على سيدنا  الصنهاجي

 محمد.

نهاية المخطوط: ويعصمنا من الزلل ويجعل خير أعمالنا خواتمها وصلى اهلل على 
 سيدنا وموالنا محمد و آله وصحبه وسلم تسليما.

 لون المداد:أسود،أحمر.

ة الموجزة للمخطوط هذا باختصار وجيز الوصف المادي للمخطوط ،أو الفهرس    
 الذي أود تحقيقه .

 

 

  للمخطوط: لعلميةاالقيمة 

كما سبق وذكرت في موضوع المخطوط، وأشرت إلى أنه يتناول علم 
بحيث اعتمد المصنف في مخطوطه لشرح أبيات ، العروض بالدراسة والتفصيل

القصيدة على علمه الواسع بالموضوع. كما تطرق إلى النقائص التي استخلصها 
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ستنتجها من خالل نقده للشروحات السابقة، باعتبار أن للقصيدة الخزرجية وا
 . 1شروحات كثيرة

وكتاب الوافي في علم  وقد اعتمد كثيرا على كتاب العمدة البن رشيق القيرواني،   
وعلى علم الخليل بن أحمد الفراهدي مؤسس علم العروض، في المقارنة  القوافي. 

غيرهم. وكل هذا المبرَّد و وآراء السرقسطي والزجاج و  والتحليل، إضافة إلى أقوال
سنتطرق إليه بحول اهلل بالتفصيل والشرح في عملنا هذا. إذ سيزود هذا األخير 
الباحثين والمختصين والطلبة على حد سواء، بالمعلومات الكافية وينير لهم الطريق 

ط اللثام عن . وسنمي-علم العروض-في كشف خبايا هذا العلم الواسع والمتشعب 
كنز علمي كان مغمورا، وسنقدمه في حلة جديدة يستفيد ويفيد منها الطالب 

 والشغوف بهذا العلم على حد السواء.

وقد قام المؤلف بتبسيط شرح أبيات القصيدة بأقصى قدر ممكن، بحيث اعتمد     
في شرحه كثيرا على األمثلة باألبيات الشعرية وتقطيعها، وشرح المبهم منها 

فهمها الخاص والعام، وخصص لكل بيت شروحات وأمثلة لكي ال يتعسر على لي
 قارئها، حتى ولو لم يكن متخصصا أن يفهمها.

 المنهج المتبع في التحقيق:

                                                           

1 شمس الدين الدلجي العثماني.رفع  (؛371..2/375انظر: تاريخ األدب لبروكلمان )  
حاجب العيون الغامزة عن كنوز الرامزة.تح.أحمد إسماعيل عبد الكريم.بيروت:دار الكتب 

 .8-6،صص5755العلمية،
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وككل بحث علمي أكاديمي، على الباحث فيه أن يتقيد بالخطوات المنهجية       
العلمية المتبعة، إلتمام البحث بطريقة سليمة وعلمية ؛ كان البد علي أن أتبع 
الخطوات التي استقيتها وأخذتها عن أساتذتي خالل السنة النظرية، وكذلك من 

  .ل مناهج تحقيق المخطوطاتخالل المراجع التي اطلعت عليها، والتي تتناو 

إذ يتفق الجميع على أن المنهج العلمي لتحقيق المخطوطات، يستوجب على       
المحقق أن يكون ملما وعارفا بفهارس المخطوطات، وكذا المصادر التي تدل على 
مكان تواجدها ال تكاد تخلو مكتبات العالم بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة من 

صادر. وبما أنني أتحدث عن منهجي المتبع في تحقيق هذه المراجع والم
مخطوطي هذا. فقد اعتمدت على الفهارس المتواجدة بالمكتبة الوطنية الجزائرية، 
وبفضل من اهلل وفقت في إيجاد نسختين من المخطوط الذي أود تحقيقه، وكانت 
النسختين كما أشرت سابقا مسجلتين في المكتبة الوطنية ومتوفرتين تحت 

د على التوالي. ولإلشارة لم ألق أي صعوبة في الحصول  59و ح  5123م:رق
 على النسختين.

بعد االطالع على الفهارس وجمع النسخ، قمت بترتيب النسخ حسب قيمة      
النسخ وقربها إلى مؤلفها، فترتيب النسخ يكون حسب قدمها، وتمامها بحيث البد 

اقصة لكي تعتمد في المقابلة. وفي أن تكون النسخة المعتمدة كأصل تامة غير ن
واعتبرتها النسخة األم ، وأشرت  5123هذه المرحلة اعتمدت على النسخة رقم 

 إليها بالحرف )أ( ، وذلك لتوثيقها وقدمها مقارنة مع النسخة الثانية.
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تأتي بعد مرحلة الجمع والترتيب مرحلة مهمة، وهي نسبة المخطوط إلى      
وجدت ما يشير إلى أن المخطوط لصاحبه حيث أن  صاحبه وفي هذه المرحلة

الكثير من المصادر والمراجع التي اطلعت عليها، تشير أن الصنهاجي له شرح 
 للقصيدة الخزرجية ومن المصادر نذكر تاريخ األدب لبروكلمان.

ثم بعد هذه المراحل، تأتي مرحلة المقابلة بين النسخ وهنا وجب علي االلتزام       
العلمية . إذ أن التحقيق هو إخراج النص كما أراده صاحبه، لذا لم أغير باألمانة 

أو أتصرف مع المخطوط كما أشاء، بحيث كتبت النص أو المتن كما وجدته في 
النسخة، وأشرت إلى االختالفات في الهامش. وأشرت إلى االختالفات و الفروقات 

عض الخروم والتي في الهامش، ألن المخطوط الذي اعتمده أصال، يوجد به ب
 سأشير إليها في الهامش بعد مقارنتها مع النسخة الثانية. 

بعد المقابلة تأتي مرحلة مهمة من مراحل التحقيق، وهي الدراسة، بحيث       
قمت في هذه المرحلة بكتابة الحروف وبعض الكلمات كما أصبحت تكتب اآلن ، 

القاف تكتب فاء. فقد كتبتها فمثال نجد الفاء تكتب في المخطوط نقطة أسفلها، و 
كما نكتبها في عصرنا الحاضر، كذلك بالنسبة لبعض أسماء األعالم كعثمان 
تكتب في المخطوط بدون ألف. وهذه تعتبر أخطاء في عصرنا، كذلك األمر 
بالنسبة لذلك تكتب في المخطوط ذالك، وهناك أخطاء أخرى هي اآلن عندنا 

 عصره أخطاء.أخطاء في عصرنا، لم تكن عندهم في 

واإلشارة إلى نهاية إضافة إلى تصحيح األخطاء اإلمالئية، قمت بترقيم الصفحات 
رقم  ورمزت إليها ب: ،الوجه والظهر ألوراق النسخة ورقمها التي اعتمدتها أماً 
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الورقة ورمزت بالواو )و( للوجه، والظاء )ظ( للظهر، ووضعتها بين معكوفتين 
الناسخ ال ينقط عادة األحرف األخيرة من  كما الحظت أيضا أنو[. 6مثل:]أ

الكلمات ، وهذا ما يحدث لبسا على القارئ في عصرنا الحاضر، لذا علي كذلك 
االهتمام بهذا األمر وتنقيط هذه الحروف.  كذلك األمر بالنسبة للهمزة التي تكتب 

بر أيضا على األلف أو الواو أو الياء ، إذ رأيت أنهم ال يهتمون بكتابتها ، وهذا يعت
 خطأ في عصرنا ، لذا استوجب علي االهتمام لهذا األمر كذلك.

أما بالنسبة لألبيات الشعرية، فلم أجدها مرتبة في قالبها الشعري كما هو        
معمول به في أدبنا الحديث، إذ ال يمكن للقارئ البسيط أن يفرق بين ما هو شعر 

 بثالث نقط على شكل مثلث بين  وما هو نثر في هذا المخطوط الذي أتناوله ، إال
البيت واآلخر أحيانا ، وأحيانا أخرى ال يفرق بينها . لذا توجب علي إخراج األبيات 
الشعرية في قالبها الحداثي الذي يميز بين الشعر والنثر من خالل المشاهدة فقط 

وقد أهملت الفروقات بين النسختين في تقطيع األبيات وتفعيلها  للتفريق بينهما.
وتسمية أجزائها لكثرتها ولعدم تأثيرها على الموضوع، ألن المؤكد أن الناسخين هما 
السبب في الفروقات، ويبدو أن السهو والنسيان هما العامالن الرئيسيان في ذلك 

 لكثرة األبيات وتقطيعها وتشابه التفعيالت وتسمية أجزائها.

لها، إضافة إلى ذكر رقم وفيما يخص اآليات القرآنية، فقمت بضبطها وتشكي      
اآليات ، وذلك إلثباتها وتوكيدها. وأما األبيات الشعرية والتي هي كثيرة في هذا 
المخطوط، فبذلت قصارى جهدي لنسبتها إلى قائليها، بحيث هناك من األشعار 

 باالستعانة بالموسوعة الشعرية االلكترونية. من نسبها المؤلف إلى قائليها
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ت بشرح الكلمات المبهمة، وكذلك أمر مهم قمت به وهو باإلضافة إلى ذلك قم
 ترجمة األعالم المذكورين في المخطوط

بعد هذه المراحل التي اختصرتها بإيجاز، أعددت فهرس الموضوعات وكشافات 
 لآليات القرآنية، ولألحاديث النبوية الشريفة، وكشافات لألعالم.

لمقدمة كثمرة نجاح إتمام العمل ، وفي المرحلة األخيرة من التحقيق تأتي ا       
وهي كذلك ليس بالعمل الهين والسهل، فهي مرآة المحقق، و منها يحكم على عمل 
المحقق إن كان ناجحا في المستوى أو دون ذلك، ألن فيها يقدم المحقق صورة 
مصغرة أو موجزا لعمله ولمجهوده الذي ربما يطول لسنوات . فإذا استطاع المحقق 

ن كان العكس، أن يستصيغ م قدمة ناجحة وتامة، تم بها عمله على أحسن وجه، وا 
فكذلك بالنسبة لعمله أو لتحقيقه . والمقدمة في الكتاب المحقق تختلف عن نظيرتها 
في الكتاب المؤلف، ألن في األخيرة يقوم فيها المؤلف بتحديد اإلشكالية ، 

لكتاب المحقق فهي والفرضيات، وغيرها من األمور األخرى. أما المقدمة في ا
 بمثابة بطاقة فنية للمخطوط وتعريف به وبمؤلفه وبمنهجه ومنهج محققه.

أن نكون قد وفقنا في إحياء جزء من تراث أمتنا العربية  نتمنىوفي األخير    
اإلسالمية، وقدمنا صنيعا جميال للغتنا األم لغة القرآن، ونتمنى أن ال يكون آخر 

لشيق ، الذي يبدو صعبا ، لكن له سحره الخاص عمل في هذا الميدان الشاق ا
الذي يجلب إليه من يقترب منه ، ليجعله مولعا به ال يستطيع اإلستغناء عنه .إنه 

يصال  فعال تخصص يستحق بذل المزيد من الجهود للتمكن منه وفك شيفراته وا 
ذلك صوت علمائنا الذين أنتجوا ما أنتجوه ، رغم اإلمكانيات الضئيلة المتوفرة في 
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جالء لعلمائنا القدامى وأسالفنا، ووصية لنا وألخالفنا  الزمان. تحية تقدير وعرفان وا 
حيائه.  بالحفاظ على هذا التراث وا 
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 بسم اهلل الرحمان الرحيم، وصلى اهلل على سيدنا محمد وآله وصحبه. و[5]أ

ـــو القاســـم بـــن الفتـــوح بـــن عيســـى بـــن أحمـــد الصـــنهاجي  قـــال األديـــب العروضـــي أب
 .1(رضي اهلل عنه الشهير بالزموري)

حمــدا هلل تعــالى بأشــرف محامــده، وأكمــل الصــالة علــى ســيدنا محمــد  أمــا بعــد
، قيدت علـى القصـيدة زمان الشبيبة لتماس للعلوم األدبيةافإني كنت في حالة  ،وآله

تحـل رموزهـا ، وتوضـح  3، المشتملة على علمـي العـروض والقافيـة طـررا2الحزرجية
مـا انـبهم مــن معانيهـا، فاســتخرت اهلل تعـالى وطلبــت منـه اإلعانــة علـى جمعهــا اآلن 

وقـد  .ه للطالـب، ومـا ال بـد منـوترتيبها شرحا موجزا محتويا على خالصـة هـذا العلـم
وضــع النــاس علــى هــذه القصــيدة شــروحات،أما فــي ضــبط العلــم مــن حيــث الجملــة 
نمـا التفـاوت بـين الشـارحين فـي  فمتقاربة، ألن علمي العروض والقافيـة محصـوران وا 

ولما لم تكـن ألحـد ممـن وقفـت علـى كالمـه علـى هـذه  ،جودة العبارة وحسن الترتيب
فمنهم من  رواية، اضطربت أفهامهم وآراؤهم في فهم بعض األبيات اليسيرة القصيدة

أعرض عنهـا جملـة ولـم يـتكلم عليهـا بحسـب مـا ظهـر لـه واعتقـد أنـه الصـواب، ولـم 
يصــادف مــع ذلــك المــراد واهلل أعلــم وننبــه علــى جميــع ذلــك إن شــاء اهلل تعــالى وهــو 

 حسبي ونعم الوكيل.

                                                           

 في )ب( رحمه اهلل تعالى.  1
 تسمى أيضا الرامزة.  2
الطرر: جمع الطرة وهي ُكفَّة الثوب وهي جانبه الذي ال ُهدَب له، وطرة النهر والوادي   3

صادر،  نظر ابن منظور. لسان العرب. بيروت: داراشفيره ونواحيه، وطرة كل شيء حرفه. 
بيروت: مؤسسة . 8؛ الفيروزآبادي. القاموس المحيط. ط275 - 198، صص 1]د.ت[. مج
. بيروت: 1الجوهري. الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية. ط؛ 137. ص5772الرسالة، 

 .652 – 651، صص 5. ج5997دار الماليين، 
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 بها النقص والرجحان يدريهما الفتىزان يسمى عروضه       وللشعر مي

الـذي تكلـم عليـه المتقـدمون ألن القصـيدة مـن بحـر  1هذا هو النص الصـحيح
الطويل، ومن الضرب الثاني منه المقبوض، وأول أجزائه فعـولن، ودخلـه هنـا الـثلم، 

، ولمــا رآى بعــض الشــارحين المتــأخرين أن فحــذف أول حــرف منــه فنقــل إلــى فعلــن
زاد فــي أول البيــت حــرف العطــف بنــاء علــى أن الــنص  الضــرورة الــثلم إنمــا تســوغه

 .لم يتقدم معطوف عليهألنه  2]وهم[ وللشعر وهذا

قولــه  هوالشــعر لغــة هــو العلــم، يقــال شــعرت بكــذا أي تفطنــت لــه وعلمتــه ومنــ
، ثــم خــص أي ومـا يعلمــون وقــت بعــثهم 3﴾َوَمــا َيْشــُعُروَن َأيَّــاَن ُيْبَعثُــونَ  ﴿    :تعـالى

 الموزون من الكالم.به جنس 

سـمي شـعرا ألن العـرب شـعرت بـه أي تفطنـت " :في العمـدة 4وقال ابن رشيق
له وكان الكالم كله نثرا فاحتاجت العرب إلى الغناء بذكر محاسنها وأيامهـا فتوهمـوا 

                                                           

 الكلمة ساقطة من )ب(. 1
  أثبتها من )ب(، وفي األصل بياض. 2
 .76من سورة النمل، من اآلية  3
هـ، تعلم 397هو الحسن ابن رشيق القيرواني، أبو علي ولد بالمسيلة في المغرب سنة  4

هـ واشتهر فيها. حدثت فتنة في 177الصباغة ثم مال إلى األدب، رحل إلى القيروان سنة 
هـ. من كتبه: 173القيروان فانتقل إلى جزيرة صقلية وأقام بمدينة مازر إلى أن توفي سنة 

العمدة في صناعة الشعر ونقده، قراضة الذهب، الشذوذ في اللغة، شرح موطأ مالك. انظر: 
؛جالل 595، ص5. ج5776لي. األعالم. بيروت: دار العلم للماليين، خير الدين الزرك

 .271،ص5.ج5969.]د.م[:دار الفكر،5الدين السيوطي. بغية الوعاة.ط
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سـموه شـعرا ألنهـم شـعروا  2فلما تـم وزنـه لهـم ظ[5]أ،1أعاريض جعلوها موازن الكالم
 .3"به

فعلى  ".عربهو ما وافق أوزان ال" 4:اإلصطالح، فقال الخليلوأما الشعر في 
مـــوزون  6هـــو قـــولالشـــعر " :5ال يســـمى شـــعرا. وقـــال قدامـــة هـــذا مـــا خـــالف أوزانهـــم

 .  "مقفى

 

 

 

                                                           

 في )ب( موازين للكالم. 1
 في )ب( لهم وزنه. 2
انظر: الحسن بن رشيق القيرواني. العمدة في محاسن الشعر، وآدابه، ونقده. بيروت: دار  3

 .57، ص5. ج2. ط5985الجيل، 
هو أبو عبد  الرحمان الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم الفراهيدي األزدي اليحمدي، من  4

بصرة سنة أئمة اللغة واألدب وواضع علم العروض، وهو أستاذ سيبويه النحوي، ولد بال
هـ. له كتب:"العين"، "معاني الحروف"، "تفسير حروف اللغة"، وكتاب"العروض"؛ مات 577

(؛ النديم. 351/ 5هـ. انظر: األعالم للزركلي )567بالبصرة سنة 
 .19-18، صص5الفهرست.]د.م[:]د.ن[،]د.ت[.ج

الفصحاء قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي، أبو الفرج، كاتب من البلغاء  5
المتقدمين، اسلم على يد المكتفي باهلل العباسي، يضرب به المثل في البالغة، له عدة كتب 

هـ. انظر 336منها: "الخراج"، "نقد الشعر"، "جوهر األلفاظ"، " زهر الربيع".توفي سنة 
  (.595/ 2األعالم للزركلي )

 ساقطة من )ب(. 6
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ـــم يشـــترط موافقـــة أوزان العـــرب. وقـــال القال هـــو الـــنظم مـــن كـــالم " :1وســـيفل
وقولــه مــن كــالم العــرب أخــرج بــه  ؛فــالنظم جــنس ".أو مــا وافقــه وزنــا ومهيعــا العــرب

عـالم إوقولـه وزنـا  ؛الشعر العربـي والمولـد وقوله أو ما وافقه يشمل ؛نظم من عداهم
وقوله ومهيعا تحرز به ممـا وافـق أوزان العـرب لكنـه خـارج عـن  ؛بمراده من الموافقة

 طريقتها. 

 ، ومنه نظمت العقد أي جمعت آللئه.م في اللغة فهو الجمعظوأما الن

االصــطالح هـو كــالم مـوزون قصــد وزنـه فــارتبط لمعنـى وقافيــة. والــوزن وفـي 
موزون من غيـر قصد وزنه احترازا من الكالم ال 2ساوي قسمين عددا وترتيبا. وقولهتَ 

كما وقعت آيات من كتاب اهلل تعالى وكلمات من كـالم رسـول اهلل صـلى اهلل قصد، 
ب أنا ابـن ذِ ال كَ  يُّ بِ أنا النَّ  ) :كقوله صلى اهلل عليه وسلم في غزوة حنين عليه وسلم
ألنه لـم يقصـد بـه وزن الشـعر. قـال  4، فإنه يشبه الرجز وليس بشعر3(لبطَّ عبد المُ 

متــزن ال مــوزون ،  يقــال فيــه 5كلمـا كــان فــي هــذا النحــو إنمـا"ابـن رشــيق فــي العمــدة:

                                                           

احد الفراني الحافظ أبو بكر القضاعي محمد بن محمد بن أدريس بن مالك بن عبد الو  1
القالوسي المغربي، من أهل أصطبونة صنف: " الختام المفضوض عن خالصة علم 
العروض"، " زهرة الطرف وزهرة الظرف في بسط الجمل من العروض المهمل"، " النكت 

ه . انظر: حاجي خليفة. كشف الظنون عن أسامي 676المستوعية في القوافي". توفي سنة 
؛ محمد حجي. موسوعة أعالم 555، ص7دار الكتب:بيروت،]د.ت[.مجكتب والفنون.ال

 .283، ص5.ج5997المغرب. بيروت: دار الغرب اإلسالمي،
في )ب( قولنا  2  

 من كتاب الحظر واإلباحة في فهرس ابن حبان. 2665رقم الحديث  3
في )ب( فليس بذلك بشعر  4  

ساقطة من )ب(  5  
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ـــوزن فـــاتزن 1أي ولهـــا ـــى ال ـــزن  . وقـــد يتفـــق فـــي بعـــض األنســـاب2"عـــرض عل أن تت
 :وغيره من الطويل 3أنشد النديم كما أسماؤها من غير قصد

 عياد بن زيد بن الجليس بن جابر بن زيد بن منظور بن عمر بن حابس

وقولنــا فــارتبط لمعنــى وقافيــة إحتــرازا مــن مــا ال معنــى لــه مــن الكــالم المــوزون ومــن 
  .يوزن به. وأما الميزان فهو ما فإنه ال يسمى نظما ،الموزون غير المقفى

العروض فـي اللغـة فمشـترك بـين معـان كثيـرة ومـن معانيـه أنـه إسـم لمـا  4وأما
ألن  إلــــى هــــذا العلــــم، يعــــرض عليــــه الشــــيء، أي يقــــاس عليــــه وهــــذا هــــو المنقــــول

، ويطلـق العروض يقاس عليه الشعر فما وافقه كـان صـحيحا ومـا خالفـه كـان فاسـدا
وهــــذا هــــو المنقــــول فــــي ، 5العــــروض أيضــــا علــــى العمــــود المعتــــرض وســــط الخبــــاء

 .كما سيأتي إلى العروض الذي هو نصف البيت االصطالح

وأمــا العــروض فــي االصــطالح فمشــترك يطلــق علــى هــذا العلــم ســماه بــذلك 
، وعلــى كــل الخليــل رحمــه اهلل ، وعلــى الجــزء األخيــر مــن صــدر البيــت مــن الشــعر

                                                           

ساقطة من )ب(  1  
 .557: ابن رشيق القيرواني. العمدة في محاسن الشعر، صانظر  2
ابراهيم بن ماهان )أو ميمون( بن مهمن الموصلي التميمي بالوالء، أبو إسحاق النديم،   3

هـ، مات أبوه فكفله بنو 552أوحد زمانه في الغناء، شاعر فارسي األصل، ولد بالكوفة سنة 
تميم فنسب إليهم، حذق الكتابة والقراءة بالحبس، وكانت له عند الخلفاء منزلة حسنة، توفي 

 -28/ 5هـ كان ينظم األبيات ويلحنها ويغنيها. انظر: األعالم للزركلي )588نة في بغداد س
 (؛29

في )ب( وأما الميزان  4  
5 الخباء: من بيوت األعراب، جمعه: أخبية من غير همز. انظر: الخليل بن أحمد   

  (386-387، صص )5. ج5773الفراهيدي. كتاب العين. بيروت: دار الكتب العلمية،
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ومــن عــروض  شــطر مــن األشــطار الخمســة عشــر يقــال هــذا مــن عــروض الطويــل
العـــروض نظـــر فـــي " :، فقيـــلأكثـــر النـــاس فـــي تحديـــد علـــم العـــروض 1المديـــد، وقـــد

الزيــادة والنقصــان  2بحســب و[5]أ الشــعر بحســب ضــبط األوزان ومعرفــة مــا يعتريهــا
يــدريهما  بهــا الــنقص والرجحــان :قولــه وهــذا معنــى ".العــرب بمــا يجــوز ويمتنــع عنــد

العـروض ألنهـا مؤنثــة والرجحـان هــو فالضـمير المخفــوض بالبـاء عائـد علــى  .الفتـى
 الزيادة.

 وأنواعه قل خمسة عشر كلها       تؤلف من جزأين فرعين ال سوى

األجناس التي يندرج فيها الشعر العربي، وتسمى أيضا أبحرا  ؛المراد باألنواع
الطويـــل، والمديـــد، والبســـيط، والـــوافي، والكامـــل،  وأصـــوال وأعـــاريض وأشـــطارا وهـــي:

والمنســرح، والخفيــف، والمضــارع، والمقتضــب،  ، والرمــل، والســريع،زوالرجــ والهــزج،
وزاد بعضــهم  .المشــهور، وهــو الــذي اســتقرأه الخليــل والمجتــث، والمتقــارب. هــذا هــو

رجـــه مـــن دائـــرة المتقـــارب، وســـيأتي التنبيـــه عليـــه إن شـــاء اهلل خشـــطر المتـــدارك، أ
وفاصـلة؛ وجعلـه تعالى. وذهب الخليل إلى أن الشعر كله مركـب مـن سـبب، ووتـد، 

ـــد ال غيـــر ـــره مركـــب مـــن الســـبب والوت ـــى هـــذا ذهـــب غي ل ألن مـــراده  3لـــف[المؤ ]، وا 
وســماهما فــرعين ألنهمــا مركبــان مــن الحــروف المتحركــة  .الســبب والوتــد بــالجزأين:
إشارة إلى رد الفاصلة، ومن قال مراده بـالجزأين الفـرعين  ؛ال سوى :. وقولهوالساكنة

و بعــد الخماســي والســباعي مــن أجــزاء التفعيــل فقــد وهــم، ألن الكــالم عليهمــا إنمــا هــ
، ال يفيـد فائـدة مسـتقلة، ويكـون مـع ذلـك قولـه ال سـوىأصولهما، وهو السبب والوتد 

                                                           

الفي )ب( وق  1  
في )ب( من  2  

 أثبتها من )ب(، وفي األصل: المؤلف  3
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 :قولــه تعــالى 2والحســن 1وتســكين العــين مــن خمســة عشــر لغــة، وبهــا قــرأ أبــو جعفــر
 .3﴾َأَحَد ْعَشَر َكْوَكًبا﴿

 فإن يأت ثان قيل ذا سبب بدا   وأول نطق المرء حرف محرك     

ال فضده       وقل وتدا إن زدت حرفا بال امتدا   خفيف متى يسكن وا 

 وسم بمجموع فعل وبضده           كفعل ومن جنسيهما الجزء قد أتى

وتــدريج  4]الشــعر[ منهمــا أنــواع يتركبــا شــرع فــي بيــان الجــزأين الفــرعين الــذين
المصـــاريع، )التركيـــب، أن يقـــال الشـــعر مركـــب مـــن األبيـــات، واألبيـــات مركبـــة مـــن 

مركبة من أجزاء التفعيل، وأجزاء التفعيل مركبة مـن األسـباب واألوتـاد  5(والمصاريع
مركبـة مـن الحــروف،  6(واألوتـاد واألسـباب والفواصــل)والفواصـل علـى رأي الخليــل، 

                                                           

هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، وكنيته أبو جعفر. أحد القراء العشرة ومن التابعين،  1
هـ. عرض القرآن على عبد اهلل بن عباس وأبي هريرة. انظر: أحمد 537توفي سنة 

؛ محمد محمد 81-83،صص 5988جيل،.بيروت:دار ال5البيلي.االختالف بين القراءات.ط
محمد سالم محيسن.المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة 

  (.9/515؛ األعالم للزركلي)8،ص5996النشر.األزهر:المكتبة األزهرية للتراث،
هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري. إمام أهل زمانه علما وعمال وفصاحة ونبال،ولد   2

هـ. انظر:عبد الفتاح القاضي.القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة 557في سنةهـ، وتو 55سنة 
 (.5/557؛ األعالم للزركلي)57-52،صص5985العرب.بيروت:دار الكتاب العربي،

. انظر: عبد اللطيف الخطيب. معجم القراءات. القاهرة: 1من سورة يوسف، من اآلية   3
لدمياطي. إتحاف فضالء البشر في ؛ البنا ا568-566، 1. مج5775دار سعد الدين، 

 .539، ص5.ج5986القراءات اإلثنى عشر. عالم الكتب: بيروت، 
أثبتها من )ب(  4  

في )ب( المضارع والمضارع  5  
في )ب( األسباب واألوتاد والفواصل.  6  
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ومنهــا )،  7الخليــل صــفرا هكــذا  1وصــورته التــي وضــع لــه لحــروف منهــا متحــركوا
خفيـــف وثقيـــل، فـــالخفيف  ألـــف هكـــذا ا ؛ فأمـــا الســـبب فضـــربان 2(ســـاكن وصـــورته

،  ا7 :، ومثالــه مــن الخطــوط لْ َفــ :متحــرك وســاكن، ومثالــه الــذي وضــع لــه الخليــل
الــــذي وضــــع لــــه وأمــــا الثقيـــل فمتحركــــان ومثالــــه ؛ ومثالـــه مــــن الكــــالم: مــــن و عــــن

ــــُل ، ومــــن الخطــــوط ، ومــــن الكــــالم: بــــك و لــــك ، وتضــــاد الخفيــــف  77: الخليل:ُف
: مفـروق ومجمـوع، ظ[5]أ والثقيل، والمتحرك والساكن ضروري؛ وأما الوتد فضـربان

أما المجموع فمتحركان بعـدهما سـاكن، ومثالـه الـذي وضـع لـه الخليـل: َفَعـْل ، ومـن 
؛ وأمـا المفـروق فمتحركـان بينهمـا سـاكن، ومثالـه  ، ومن الكالم: َلَقـدْ  ا77الخطوط: 

، ومــن الكــالم: قــال و لــيس،  7ا7الــذي وضــع لــه الخليــل: َفْعــُل ، ومــن الخطــوط: 
؛ وأمـا وبأمثلة الخليل مثل المؤلف للوتدين والتضاد بين المفروق والمجموع ضروري

، ، أمـــا الصـــغيرة فـــثالث متحركـــات بعـــدها ســـاكنفضربان:صـــغيرة وكبيـــرة 3الفاصـــلة
ــُل ُفــْل ، ومــن الخطــوط:  ومــن الكــالم:  ا ،777ومثالهــا الــذي وضــع لهــا الخليــل: ُف

كتبــوا و ضــربوا، وأمــا الكبيــرة فــأربع متحركــات بعــدها ســاكن،ومثالها الــذي وضــع لــه 
ا ، ومــن الكـالم: بلغنـا و بلغنـي، وهـي تــأتي 7777الخليـل: َفَعَلـُتْن ،ومـن الخطـوط: 

في جزء من الشعر بعينه  وهو َفَعَلُتْن، وال تأتي البتة بإجماع من الناس بين جـزأين 
فــي  آخــر، وال يجتمــع حركــان فــي آخــر جــزء ومثلهمــا فــي أول جــزءفيكــون حرفــان مت

البتة، ومن الناس من جعل الشعر كله مركبـا مـن األسـباب  الشعر خمس متحركات
الفاصــلة  4يركــب بعضــها مــع بعــض فتتركــب الفواصــل منهــا، فيقــال واألوتــاد خاصــة

فعلن الصغيرة مركبة مـن سـبب ثقيـل وسـبب خفيـف، والفاصـلة الكبيـرة إنمـا هـي مسـت
                                                           

 ساقطة من )ب(.  1
 في )ب( وصورة الساك.  2
 في )ب( المفاصلة.  3
 في )ب( فيقول.  4
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مخصــوص وهــو  ذهبــت منــه الســين والفــاء فصــار فعلــتن فهــي جــزء إعتــراه زحــاف
الخبـــل فـــي مســـتفعلن، فالشـــعر مركـــب فـــي الحقيقـــة مـــن ســـبب ووتـــد ال غيـــر؛ وهـــذه 

 -يعنــي الســبب والوتــد -ومــن جنســيهما  طريقــة المؤلــف كمــا تقــدم وأكــد ذلــك بقولــه:
ببيـت الشـَعر، فكمـا  الشـعر شـبه بيـت ، وأما طريقـة الخليـل فكأنـهتأتي أجزاء التفعيل

أن بيت الشعر ال يقوم إال باألسـباب وهـي الحبـال واألوتـاد وهـي الممسـكة لألسـباب 
والفواصــل، وهــي حبــال طــوال يضــرب منهــا حبــل أمــام البيــت وحبــل وراءه يمســكانه 

مركــب مــن األســباب واألوتــاد والفواصــل، ولهــذا ال )مــن الــريح فكــذلك بيــت الشــعر 
 :2؛ وقال األفوه األودي1(الكبيرة إال في بيت شاذ من الشعر تكون الفاصلة

 رسى أوتادود إذا لم تُ مُ  بأعمدة      وال عَ ى إالَّ نَ تَ بْ والبيت ال يُ 

 فإن تجمع أسباب وأعمدة        وساكن بلغوا األمر الذي كادوا

 :3وقال المعز

 َعرأو بيت من الشَّ عر ه        بيت من الش  قُ نَ وْ ين رَ ئَ يْ ر في شَ ظهَ يَ  نُ سْ والحُ 

 يفوتك تركيبا وسوف إذا ترى  خماسية قل والسباعي ثم ال       

 عالتن أصول الست فالعشر ما حوا       فعولن مفاعيلن مفاعلتن وفاع 
                                                           

 ساقطة من )ب(.  1
هو صالءة بن عمرو بن مالك، من بني أود، من مدحج. شاعر يماني جاهلي، يكنى أبا   2

ربيعة. قالوا لقب باألفوه ألنه كان غليظ الشفتين، ظاهر األسنان، كان سيد قومه وقائدهم في 
م هـ. انظر: الزركلي. األعال27حروبهم. وهو أحد الحكماء والشعراء في عصره. توفي نحو 

، صص 5.ج5985(؛ ابن قتيبة. الشعر والشعراء. القاهرة: دار المعارف،3/577-576)
553-551. 

 هذا الشعر ينسب إلى أبي العالء المعري. انظر الموسوعة الشعرية.  3
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لية من الجزء في البيت قبله، فـأجزاء التفعيـل المركبـة ارتفع خماسيه على البد
خماســـية، وســـباعية؛ فالخماســـية منهـــا مـــن األســـباب واألوتـــاد علـــى قســـمين: و[ 3]أ

: فعـولن، وفـاعلن، وهمـا مركبـان مـن سـبب خفيـف ووتـد مجمـوع، فـإذا قـدمت جزءان
ن أخرته هكذا 7ا77الوتد هكذا  ا كان فاعلن، والسباعية منها 77ا7ا كان فعولن، وا 

ـــد مجمـــوع،  وذلـــك ثالثـــة أجـــزاء ســـائرها، فمنهـــا مـــا يتركـــب مـــن ســـببين خفيفـــين ووت
ا 7ا7ا77باه مستفعلن وفاعالتن فإن قدمت الوتد على السـببين هكـذا مفاعيلن ومقلو 

ـــــه هكـــــذا  ن أخرت ـــــاعيلن، وا  ن وســـــطته هكـــــذا 77ا7ا7كـــــان مف ا كـــــان مســـــتفعلن، وا 
ـــل ووتـــد  ا7ا77ا7 ـــاعالتن، ومنهـــا مـــا يتركـــب مـــن ســـبب خفيـــف وســـبب ثقي كـــان ف

علـــى الســـببين هكـــذا  مجمـــوع وذلـــك جـــزءان مفـــاعلتن ومتفـــاعلن، فـــإن قـــدمت الوتـــد
ا كــــان مفــــاعلتن، وال يصــــح تــــأخير الســــبب الثقيــــل هنــــا ألنــــه يــــؤدي إلــــى 777ا77

ن قـــدمت الســـببين هكـــذا  1الوقـــوف ، وال ا كـــان متفـــاعلن77ا777علـــى المتحـــرك؛ وا 
يصـــح أيضـــا تقـــديم الســـبب الخفيـــف علـــى الثقيـــل ألن ذلـــك يـــؤدي إلـــى تـــوالي أربـــع 

الجــــزء  متحركــــات فــــي جــــزء واحــــد وذلــــك ال يكــــون فــــي شــــيء مــــن الشــــعر إال فــــي
المخبول، ومنها ما يتركـب مـن سـببين خفيفـين ووتـد مفـروق وذلـك ثالثـة أجـزاء فـاع 

ا 7ا77ا7ن؛ فـإن قـدمت الوتـد علـى السـببين هكـذا التن ومقلوباه مفعوالت ومستفع ل
ن أ ن وسطته بينهمـا  7ا7ا7ا7رته عنهما هكذا خكان فاع التن، وا  كان مفعوالت، وا 

إذا ركبـا مـع  2(فـاع التـن ومسـتفع لـن)تبـين أن ، فقد ا كان مستفع لن77ا7ا7هكذا 
ذا ركبــا مــع مفــاعيلن  مفعــوالت كانــا مفروقــي الوتــد فيجــب كتبهمــا بانفصــال العــين، وا 

، فالحاصــل مــن كانــا مجمــوعي الوتــد ولفظهمــا فــي الحــالتين واحــد وأصــلهما مختلــف
لــى  هــذا التركيــب عشــرة أجــزاء علــى التفصــيل، وأمــا علــى التأصــيل فهــي ثمانيــة؛ وا 

أشـار بقولـه: ثـم ال يفوتـك تركيبـا، يعنــي إن  ركيـب أجـزاء التفعيـل علـى هـذه الصــفةت
                                                           

 في)ب( الوقف  1
 في )ب( فاعالتن ومستفعلن  2
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ركبــت األجــزاء خماســية وســباعية مــن األوتــاد واألســباب علــى مــا يقتضــيه اإلســتقراء 
على التمييز مـن الفاعـل. وقولـه:  1(وانتصب تركيبا تركيب جزء كما) فإنه ال يفوتك

خ. ولمـا كانـت األوتـاد عمـدة ترى، يعني ذلك في قوله فعولن مفـاعيلن إلـ اً وسوف إذ
: فعـــولن فيهـــا األوتـــاد وهـــي أربعـــة 2لألســـباب، جعـــل المؤلـــف األجـــزاء التـــي تقـــدمت

ومفاعيلن ومفاعلتن وفاع التـن المفـروق الوتـد أصـوال لتركيـب السـتة األجـزاء الباقيـة 
. وأمــا قولــه: فالعشــر مــا ســتكمــا قــدمنا تفصــيل ذلــك؛ وهــذا معنــى قولــه: أصــول ال

إن  3: أصــابت، فــي البيــت بعــده، وهــذا تضــمين كمــا يــأتيظ[3]أ حــوى، فاعلــه قولــه
 .شاء اهلل تعالى

 يهما سوىعأصابت بسهميها جوارحنا      فداركوني بهمة كوق

 الوفا 5يعتدها فيهما حجبتهما       وال يد طوالهن 4فما زائراتي

التفعيـل العشـرة وجعـل حـروف أبجـد مـن األلـف رمز فـي هـذين البيتـين أجـزاء 
، وبدأ باألصول األربعة ثم ما يتفرع عليها على التوالي إلى عليها 6إلى الياء عالمة

ــــة، فــــاأللف لفعــــولن وعليــــه قولــــه أصــــابت، وهــــو األصــــل األول  تمــــام الســــتة الباقي
 الخماســـي؛ والبـــاء لمفـــاعيلن وعليـــه قولـــه بســـهميها، وهـــو األصـــل الثـــاني الســـباعي،

وعليـــه قولـــه جوارحنـــا وهـــو األصـــل الثالـــث الســـباعي، والفـــاء مـــن  والجـــيم لمفـــاعلتن
فداركوني، والدال لفاع التن المفروق الوتد وعليه قولـه داركـوني وهـو األصـل الرابـع 

                                                           

 في )ب( تركيبا جزء ما وانتصب تركيب.  1
 في )ب( قدمت.  2
 في )ب( سيأتي.  3
 في )ب( زائرتي.  4
 في )ب( يعتادها  5
 في )ب( َعَلماً   6
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لفــاعلن وهــو مقلــوب فعــولن األصــل  2]الهــاء[، والبــاء مــن بهمــة حشــو، و1الســباعي
والواو لمسـتفعلن وعليـه قولـه:  هما حشو،همة، والكاف من كوقعي األول وعليه قوله:

مفــاعيلن  وهــذا والــذي قبلــه مقلــوب زائراتــي، والــزاي لفــاعالتن وعليــه قولــه: مــا،وقعيه
  ، وهــــو مقلــــوب مفــــاعلتناء لمتفــــاعلن وعليــــه قولــــه: حجبتهمــــااألصــــل الثــــاني والحــــ

المفـروق  3، واليـاء لمسـتفعلنلطـاء لمفعـوالت وعليـه قولـه: طـوالهناألصل الثالث، وا
يعتادهــا، وهــذا والــذي قبلــه مقلوبــا فــاع التــن المفــروق الوتــد وهــو  الوتــد وعليــه قولــه:

إلــــى كمــــال األجــــزاء، وكــــل حــــرف مــــن هــــذه  ؛الوفــــا األصــــل الرابــــع؛ وأشــــار بقولــــه:
البـاء مـن بسـهميها  رمـز فهـو أصـلي ماعـدا 4(حـروف أبجـد مـن)الحروف التي هـي 

 تفريع هذه األجزاء بالمشاهدة.  5وتقريب ترتيب

، األصـل الثالـث وفرعـه، األصـل األصل األول وفرعه، األصل الثاني وفرعـاه
فــاع  فعــولن فــاعلن، مفــاعيلن مســتفعلن فــاعالتن، مفــاعلتن متفــاعلن، الرابــع وفرعــاه

 .التن مفعوالت مستفع لن

 6(اوالت عد جزء لجزء ثنى ثنى)       قفرتب إلى اليا زن دوائر خف شل

يعني أن أجزاء التفعيل في البيتين المتقدمين ترتب علـى حـروف المعجـم مـن 
، علــى حســب مــا بســطنا األلــف مــن قولــه: أصــابت، إلــى اليــاء مــن قولــه: يعتادهــا

الكــالم فيــه فلكــل جــزء مــن أجــزاء التفعيــل حــرف مــن تلــك الحــروف يشــار بــه إليــه؛ 
                                                           

 في )ب( السبوعي  1
 أثبتها من )ب(.  2
 في )ب( لمستفع لن  3

ساقطة من )ب(  4  
  ساقطة من )ب( 5
 الالت عد جزء الجزء ثنا ثنى 6
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لتـــي تحتـــوي علـــى أنـــواع .إلـــخ، قصـــد بهـــذا الكـــالم عـــدد الـــدوائر ا..قولـــه: زن دوائـــر
وكيفية وزن تلك األنواع بأجزاء التفعيل، أما الـدوائر فـال خـالف بـين القـائلين  الشعر

اســم كــل مــن و[ 1]أ، انتــزع قبهــا أنهــا خمــس، وهــي التــي جمــع فــي قولــه: خــف شــل
  عليها. 1جعله علمادائرة حرفا 

 -وتســـمى دائـــرة المختلـــف - والبســـيط ،فـــاألولى منهـــا دائـــرة الطويـــل، المديـــد
  .ولذلك عبر عنها بالخاء الختالف أجزائها بين خماسي وسباعي

ولــذلك عبــر عنهــا   -وتســمى دائــرة المؤتلــف - والثانيــة دائــرة الــوافر والكامــل
مـــن وتـــد مجمـــوع وفاصـــلة  ؛بالفـــاء الئـــتالف أجزائهـــا ألنهـــا مركبـــة مـــن مـــادة واحـــدة

  .صغرى

وتســمى علــى مــذهب الجمهــور دائــرة  - رمــلوالثالثــة دائــرة الهــزج والرجــز وال
فمفاعيـــل مجتلـــب مـــن  .ألنهـــا تـــدور مـــن مفـــاعيلن ومســـتفعلن وفـــاعالتن -المجتلـــب

وفـــاعالتن مـــن المديـــد، فهـــي مختلفـــة مـــن الـــدائرة  ،الطويـــل، ومســـتفعلن مـــن البســـيط
سماها دائرة المشتبه، ولذلك عبر عنها بالشين  2]تعالى[ األولى، والمؤلف رحمه اهلل

  .وذلك الشتباه أجزائها في العدد ألنها كلها سباعية واهلل أعلم

 - والخفيــف والمضــارع والمقتضــب والمجتــث حوالرابعــة دائــرة الســريع والمنســر 
والمؤلف سماها دائرة  - على مذهب الجمهور دائرة المشتبه الشتباه أجزائها وتسمى

لــذلك عبـر عنهــا بــالالم إمـا لكثــرة أبحرهـا ألن الجلــب قــد يطلـق لغــة علــى المجتلـب و 
ــدائرة األولــى علــى نــص مــا تقــدم فــي  مــا ألن أكثــر أجزائهــا مجتلبــة مــن ال الكثــرة، وا 

  .الدائرة الثالثة، واألمر في االصطالح قريب

                                                           

 ساقطة من )ب( 1
  أثبتها من )ب( 2
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ولـذلك عبـر عنهـا بالقـاف  -وتسـمى دائـرة المتفـق - والخامسة دائـرة المتقـارب
 جزائها. التفاق أ

قـام  1قوله: زن دوائر، إنما يوزن في الحقيقة أبحر الـدوائر بحـذف المضـاف وا 
عــد، هــذا نعــت لألبحــر التــي تقــدم عــدها فــي  2المضــاف إليــه مقامــه. قولــه: أوالت

، وحذف المنعوت وهو المضاف إلـى الـدوائر 3]كلها[ قوله: وأنواعه قل خمسة عشر
، هذا بيان صفة وزن األبيات وتقطيعهـا، يعنـي 4لداللة اللفظ عليه. قوله: جزء لجزء

كـل جـزء مـن أجـزاء التفعيـل الخاصـة بـالبحر الـذي أريـد وزن بعـض أنه يجعل بإزاء 
أبياته جزء من أجزاء البيت مثنى مثنى إلى آخر البيت، فيراعى في تقطيـع األجـزاء 
اللفـــظ دون الخـــط فيقابــــل الســـاكن بالســــاكن، والمتحـــرك بــــالمتحرك، ويظهـــر حــــرف 

سقط ألف الوصل والم التعريـف إذا لـم تظهـر فـي درج الكـالم، وتثبـت تلتضعيف، و ا
عمـدنا إلـى  5، ويعد الوصل والخـروج حـرفين، وأصـل ذلـك إذاالنون بدال من التنوين

وزن بيت مـن الشـعر وتقطيعـه فإنـا ننظـر أوال فـي الشـعر مـن أي بحـر هـو، وننظـر 
مقابلـة لجـزء مـن أجـزاء التفعيـل أجزاءه التي تركب منها، ثم نضـع قطعـة مـن البيـت 

بمقــداره فــي الحركــات والســكنات، وهــذا معنــى قولــه: جــزء لجــزء، ونصــنع ذلــك فــي 
األجـزاء، ويالحـظ فـي مقابلـة  ظ[1]أ حتى يصير قطعا بمقدار البيت 6التفعيلأجزاء 

المتحــرك بمثلــه والســـاكن بمثلــه فربمــا تجـــزأت الكلمــة الواحــدة فصـــار بعضــها لجـــزء 
وبعضها لجزء آخر، فيوصل بكلمـة أخـرى، وسـيأتي ذلـك فـي أبيـات المثـال إن شـاء 

                                                           

 في )ب( التحقيق. 1
 في )ب( الالت.  2
 أثبتها من )ب(.  3
 في )ب( الجزء.  4
 في )ب( أن.  5
 ساقطة من )ب(.  6
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، ويحتمـــل أن يكـــون قولـــه: أوالت عـــد ، نعـــت للـــدوائر، وعـــد فعـــل بســـيط اهلل تعـــالى
ــدوائر تركبــت مــن جــزء تفعيــل متضــمنا فاعلــه جــزء، بمعنــى أن لجــزء آخــر  1هــذه ال

مثنـــى مثنـــى، ألن أجـــزاء التفعيـــل فـــي الـــدوائر كلهـــا أزواج، ثـــم شـــرع فـــي بيـــان هـــذا 
: خ ثمن، إلى آخـره، وهـذا كقـول أهـل الحسـاب فـي عـدد مـا أنـه يعـده التركيب بقوله

الثــة، إال هــذا العــدد أي تركــب مــن مضــاعفته، مثــل الســتة يعــدها االثنــان ويعــدها الث
؛ فــــإذا أحطــــت علمــــا أن هــــذا خــــالف االصــــطالح، والوجــــه األول أرجــــح واهلل أعلــــم

ــــه:  ، ألن مــــن 2(أوالت عــــد جــــزء لجــــزء ثنــــى ثنــــى)بجميــــع ذلــــك فهمــــت معنــــى قول
الشـــارحين مـــن أنصـــف واعتـــرف بـــالعجز عـــن فهـــم معنـــاه فـــي الوقـــت وهـــو: شـــيخنا 

م مـن قـال أن هـذه اللفظـة بـن القاسـم رحمـه اهلل تعـالى، ونهـ 3أبو محمد سـعيد اإلمام
، ثـم لـم يـأت فـي كالمـه بطائـل، ومـنهم مـن الركب فـي فهـم معناهـا تصطكصعبة و 

تكلــــف وقــــال معنــــى قولــــه: أوالت عــــد، أن هــــذه الــــدوائر تحتــــوي علــــى أعــــداد مــــن 
مؤلفـة مـن أجـزاء مضـمومة إلـى أجـزاء األشطار ويكون قوله: جـزء لجـزء، يريـد أنهـا 

لقولـــه أن مـــراد المؤلــــف تؤلـــف مـــن جــــزأين فـــرعين: األجــــزاء  -تنــــاس وهـــذا منـــه -
عــين وال يليــق ذلــك  الخماســية والســباعية، فإعــادة هــذا المعنــى بعــد ذكــره لغيــر فائــدة

بـالمؤلف، وقــال أيضــا قيــل صــواب هــذا الموضــع أن معنــى أوالت عــد، بمعنــى التــي 
ة أن تكون معلومة. عدتن وهذا وهم ألن عدد الدوائر لم يتقدم له ذكر، وشرط الصل
مثناة أي أنها متكررة،  وقوله: ثنى ثنى، إشارة إلى أن األجزاء التي يقوم منها البحر
 .4]تعالى[ وهذا كالم غير ملتئم بما قبله والصواب ما قدمناه إن شاء اهلل

                                                           

 في )ب( منضما.  1
 في )ب( الالت عد جزء الجزء ثنى ثنى.  2
في )ب( سعد.ولكثرة من يحمل هذا اإلسم )سعيد(، وحتى في زمن المؤلف من المغاربة   3

 مة لهذا األستاذ.والمشارقة، مع غياب الترجمة لهذا األخير لم أستطع أن أحدد ترج
 أثبتها من )ب(  4
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وفـي مختصـر  .وشلف ساكن الالم والالت بالتشـديد خف مشرد، تنبيه: قوله:
صـــغير لـــه رجـــالن عنــــد ذنبـــه، والشـــلف الضــــرب  الشـــلف شـــيء كالســــمكة :العـــين

 .والبضع، وليس بمحض من العربية

شــلفا باضــعها، وأمــا ثنــى ثنــى  هجــو( المــرأة)شــْلف  :1األفعــالوقــال صــاحب 
     .فمعدول عن مثنى مثنى

 اجلت حض شمر بل وفزن لذو وط     خ ثمن أبرز هي وله فل ستة 

 يعزز قسر تثمين أشرف ما ترى       وطول عزيزكم بدعب لكم طووا

ذكــر فــي هــذين البيتــين مــا اشــتملت عليــه كــل دائــرة مــن الــدوائر الخمــس مــن 
األشــطار، ومــا لكــل شــطر مــن أجــزاء التفعيــل، وبــدأ بالــدائرة األولــى دائــرة المختلــف 
ليهــا أشــار بحــرف الخــاء، وأشــار بقولــه: ثمــن، إلــى أنهــا مركبــة مــن ثمانيــة أجــزاء،  وا 

، إشارة إلى أنها تشتمل على ثالثة أشـطار؛ و[2]أ لمات متفرقاتفيها ثالث ك وذكر
ليـــه أشـــار بـــاأللف والبـــاء مـــن ابـــن، وأمـــا النـــون فهـــي للفصـــل بـــين  األول الطويـــل وا 
األشطار فاأللف لفعولن والباء لمفاعيلن كما تقدم في أصابت، فالطويل مركـب مـن 

والهــاء مــن زهــر وأمــا الــراء فعــولن مفــاعيلن ثمــان مــرات، وأشــار إلــى المديــد بــالزاي 
، فالمديــد مركــب مــن فــاعالتن فــاعلن فهــي للفصــل، فــالزاي لفــاعالتن والهــاء لفــاعلن

ثمان مرات، وأشار إلى البسـيط بـالواو والهـاء مـن ولـه وأمـا الـالم فهـي حشـو إلقامـة 
لمستفعلن والهاء لفـاعلن، فالبسـيط مركـب مـن مسـتفعلن فـاعلن ثمـان  2الوزن، فالواو

                                                           

كتاب األفعال ألبي القاسم علي بن جعفر السعدي. المعروف بابن القطاع الصقلي،   1
هـ.انظر: حاجي 5377هـ. طبعته دار المعارف العثمانية بحيدرآباد سنة 252المتوفى سنة 

، 2.ج5757.بيروت:دار الفكر،5خليفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.ط
 226ص

 في )ب( الواو  2
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مت الدائرة، وصفة فكها أن تخط دائرة وترسم على محيطها حروفا سالم مرات وقد ت
 :1من الزحاف والعلل كقوله

 أزمان 3ءاياته منذ تْ فَّ عُ  م  سْ رَ من ذكرى حبيبي وعرفان     وَ  2قفا نبكي

 هكذا:4 []في صورة المتحرك والساكنوليكن رسم حروفه على االصطالح المتقدم 

 ا،ومثله تفعيله:7ا7ا77ا7ا77ا7ا7ا77ا7ا77

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن           فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

فتجتمع األسباب واألوتاد التي تركبت منها األجزاء فتبتدئ بفك األشطار من 
، وهـذه صـورة ألن الشـطر الثـاني تكـرار لـه أولها، ولك أن تقتصر على شطر البيت

  الدائرة:

 

 

 

فــإن ابتــدأت مــن أول وتــد فــي الــدائرة وهــو وتــد فعــولن، خــرج لــك وزن الطويــل 
ن ابتـدأت مـن أول فيكون خروجه هكذا : فعولن مفاعيلن فعولن مفـاعيلن، ومثلهـا، وا 

ســبب فعــولن خــرج لــك وزن المديــد فيكــون خروجــه هكــذا: لــن مفــاعي لــن فعــو لــن 

                                                           

 .529، ص 5771. بيروت:دار المعرفة،5انظر: امرئ القيس. الديوان. ط  1
 في )ب( نبك  2
 في )ب( بعد  3
 أثبتها من )ب(  4

 مهمل المديد
 البسيط

 مهمل ]الطويل[
 مديد

 خ طويل
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ن ابتـدأت مـن أول م فاعي لـن فعـو، فينقـل إلـى: فـاعالتن فـاعلن فـاعالتن فـاعلن؛ وا 
 وتد مفاعيلن، خرج لك مقلوب الطويل فيكون هكذا: 

فعــولن مفــاعيلن فعــولن مفــاعيلن  1]فعــولن فــاعالتن فعــولن فــاعالتن، فيكــون منــه:[
ن ابتــدأت مــن أول الســبب األول مــن مفــاعيلن وهــو العــين خــرج  وهـو وزن مهمــل، وا 

لــك وزن البســيط، فيكــون خروجــه هكــذا: عــيلن فعــو لــن مفــا  عــيلن فعــو  لــن مفــا، 
ن ابتـدأت مـن أول السـبب  فيكون منه: مستفعلن فـاعلن مسـتفعلن فـاعلن، ومثلهـا؛ وا 
الثـــاني مـــن مفـــاعيلن وهـــو الـــالم، خـــرج لـــك مقلـــوب المديـــد وهـــو وزن مهمـــل فيكـــون 

  خروجه هكذا:

فـــاعي، فيكــون منــه: فـــاعلن فــاعالتن فـــاعلن لــن فعــو  لـــن مفــاعي  لــن فعـــو  لــن م
فاعالتن،ومثلهــا وقــد انتهــى محــل التفكيــك، ومــا بعــد ذلــك تكــرار فقــد خــرج مــن هــذه 

ومهمــالن  ظ[2]أ الــدائرة خمســة أشــطار، ثالثــة مســتعملة الطويــل والمديــد والبســيط،
بــين  وقــع وهمــا مقلــوب الطويــل ومقلــوب المديــد، والضــابط فــي فكهــا أن الســبب إذا

ذا  2(الطويل المتقدم)فأخرج من وتدين  ومـن المتـأخر مقلوبـه ومـن السـبب المديـد، وا 
 اجتمع سببان متواليان فأخرج من أولهما البسيط ومن آخرهما مقلوب المديد.

وأما الدائرة الثانية فأشار إليها بالفاء من فل، وأمـا الـالم فهـي للفصـل، وأشـار 
إشــارة إلــى  وذكرفيهــا كلمتــين مفتــرقتينبقولــه: ســتة، إلــى أنهــا مسدســة فأجزاؤهــا ســتة 

ــه: جلــت، فــالجيم  ليــه أشــار بقول ــوافر وا  أنهــا تحتــوي علــى شــطرين، خاصــة األول ال
لمفاعلتن، وباقي الكلمة للفصل، فالوافر تركب من مفاعلتن ست مرات، وأشـار إلـى 
الكامل بقوله: حض، فالحاء لمتفاعلن والضاد للفصل، فالكامل مركب من متفـاعلن 

  : وقد تمت الدائرة الثانية وهذه صورتها ،تست مرا
                                                           

 أثبتها من )ب(.  1
 في )ب( المتقدم الطويل  2
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 وبيتها التام التي تدور عليه:

 لهم الوجوه إذا هم غضبوا تْ نَ عَ          ك  لِ على مَ  م  طِ بنو فَ  تْ بَ ضِ إذا غَ 

ـــه؛ فترســـم 777ا77ا777ا77ا777ا77 ـــاعلتن ومثل ـــاعلتن مفـــاعلتن مف ا، ومثلهـــا مف
على محيط الـدائرة، فـإن ابتـدأت مـن أول مفـاعلتن خـرج لـك وزن حروف هذا البيت 

ن ابتدأت من أول سببه الثقيل وهو العين خرج لـك وزن الكامـل  الوافر وذلك بين، وا 
، ومثله فيكون منه متفاعلن 1فيكون خروجه هكذا: علتن مفا  علتن مفا  ]علتن مفا[
ن ابتــدأت مــن أول ســببه  الخفيــف وهــو التــاء خــرج لــك متفــاعلن متفــاعلن ومثلهــا، وا 

فيكون خروجه هكـذا: تـن مفاعـل  تـن مفاعـل  تـن مفاعـل، فيكـون منـه:  وزن مهمل
فاعالتــك فاعالتــك فاعالتــك ومثلهــا، وقــد انتهــى التفكيــك فــي هــذه الــدائرة، ومــا بعــد 
ذلك تكـرار فقـد خـرج منهـا ثالثـة أشـطار: اثنـان مسـتعمالن الـوافر والكامـل، والثالـث 

 مهمل.

: شمر، وباقي الكلمـة للفصـل، من قوله ئرة الثالثة فأشار إليها بالشينوأما الدا
ولمــا ســكت عــن عــدد أجزائهــا وذكرهــا عقــب الــدائرة المسدســة علمنــا أنهــا مسدســة، 
وكذلك فعل في الرابعة، وذكر فـي هـذه الـدائرة ثـالث كلمـات إشـارة إلـى أنهـا تشـتمل 

ليــه أشــار بقولــه: علــى ثالثــة أشــطار بــل، فالبــاء لمفــاعيلن والــالم ، األول الهــزج، وا 
إلى الرجز بـالواو العاطفـة ولـه  للفصل فالهزج مبني من مفاعيلن ست مرات، وأشار

مــن األجــزاء مســتفعلن، فــالرجز مبنــي مــن مســتفعلن ســت مــرات، وأشــار إلــى الرمــل 
                                                           

 أثبتها من )ب(  1

 مهمل
 كامل
 ف وافر
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لفــــاعالتن وبــــاقي الكلمــــة للفصــــل، فالرمــــل مبنــــي مــــن  و[7]أ بقولــــه: فــــزن، فــــالزاي
 :وهذه صورتها د تمت الدائرة الثالثةت مرات؛ وقفاعالتن س

 

 

 

 :وبيتها التام الذي تدور عليه

 ي تجيء مناقيهاتِ لَ قْ ت مُ ى مغانيها    فظلَّ مَ لْ ن سَ مِ  احُ عفا يا صَ 

ا، ومثلــه مفــاعيلن مفــاعيلن مفــاعيلن ومثلهــا؛ فــإن ابتــدأت 7ا7ا77ا7ا7ا77ا7ا7ا77
ن ابتـدأت مـن أول سـببه  خـرج لـك وزن الهـزج، من أول مفاعيلن األول وهو الوتـد وا 

وهو العين خرج لك وزن الرجز، فيكـون خروجـه هكـذا: عـيلن مفـا  عـيلن مفـا   األول
ن ابتــدأت مــن أول  عــيلن مفــا ، فيكــون منــه مســتفعلن مســتفعلن مســتفعلن ومثلهــا، وا 
سببه الثاني وهو الالم خـرج لـك وزن الرمـل، فيكـون خروجـه هكـذا: لـن مفـاعي  لـن 
مفــاعي  لــن مفــاعي، فيكــون منــه فــاعالتن فــاعالتن فــاعالتن ومثلهــا، فقــد خــرج مــن 
هذه الدائرة ثالثة أشطار مستعملة وهي: الهزج والرجز والرمل، وما بعد ذلك تكرار، 
وضابط ذلك أن الهزج يخرج من كل وتـد فـي هـذه الـدائرة، وأمـا السـببان فيخـرج مـن 

: 1ل فيهــا. تنبيــه: قــال فــي مختصــر العــينوال مهمــ أولهمــا الرجــز ومــن الثــاني الرمــل
 .: الحث على الخير رغبة فيه2إسم رجل، والحظ شمر:

                                                           

 الكتاب ألبي بكر محمد بن حسن بن عبد اهلل الزبيدي.  1
 في )ب( والحض  2

 رمل
 رجز
 ش هزج
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 وأمــا الــدائرة الرابعــة فأشــار إليهــا بــالالم مــن قولــه: لــذو ، وأمــا الــذال المعجمــة فهــي
 .واألمر في ذلك قريب 1للفصل، وفي نسخة الزاي عوضا عن الذال

أن الحـــروف التـــي يـــأتي بهـــا للفصـــل بـــين  2تنبيـــه: طريقتـــه فـــي هـــذا الرجـــز
، وال حظ لها في أجزاء التفعيل حرفي الرمز ال مدخل لها في الرمز 3]حروف أبجد[

بل تكون مما هو زائد على الياء من حروف أبجد حتى ال يقع اللبس، وضـمن هـذه 
ليــه  الــدائرة ســت كلمــات إشــارة إلــى أنهــا تشــتمل علــى ســتة أشــطار؛ األول الســريع وا 

مكـررا، والطـاء  4[وطـا فـالواو المكـررة ]لمسـتفعلن بما بعد الـذال مـن قولـه: لـذوأشار 
، للعلــم فــإن الــدائرة مسدســةن 5(فيهــا فصــل)لمفعــوالت، وأمــا األلــف فللفصــل، واليقــع 

والزائـــد علـــى ثالثـــة أجـــزاء ومثلهـــا ممتنـــع، فالســـريع مبنـــي مـــن: مســـتفعلن مســـتفعلن 
: وطـــول، فـــالواو المكـــررة لمســـتفعلن مفعـــوالت ومثلهـــا، وأشـــار إلـــى المنشـــرح بقولـــه

؛ فالمنســرح مبنــي مكــررا، والطــاء لمفعــوالت بــين مســتفعلن ومســتفعلن والــالم للفصــل
مــن مســتفعلن مفعــوالت مســتفعلن ومثلهــا، وأشــار إلــى الخفيــف بقولــه: عزيــز، فــالزاي 
المكررة لفاعالتن والياء لمستفع لن المفروق الوتد، وأما العين فحشو وال يوقع لبسا، 
وأمــا كــم فللفصــل؛ فــالخفيف مبنــي مــن فــاعالتن مســتفع لــن فــاعالتن ومثلهــا، وأشــار 

 لمفــاعيلن والــدال لفــاع التــن 6]لتكــرار[إلــى المضــارع بقولــه: بــدعب، فالبــاء المكــررة 
مـن مفـاعيلن فـاع  المفروق الوتـد والعـين حشـو، وأمـا لكـم فللفصـل؛ فالمضـارع مبنـي

، فالطـاء لمفعـوالت والـواو االمقتضـب بقولـه: طـوو التن مفـاعيلن ومثلهـا، وأشـار إلـى 
                                                           

 في )ب( هذه الذال  1
 في )ب( الرمز.  2
 أثبتها من )ب(.  3
 أثبتها من )ب(.  4
 في )ب( لبس.  5
 أثبتها من )ب(.  6
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لمستفعلن مكررا واأللف للفصل، فالمقتضب مبني من: مفعـوالت مسـتفعلن  1المكررة
وأشــــار إلــــى المجتــــث  بقولــــه: يعــــزز، فاليــــاء لمســــتفع لــــن  مســــتفعلن ومثلهــــا،ظ[7]أ

 والعــين حشــو، فالمجتــث مبنــي مــن: مســتفع 2المفــروق الوتــد والــزاي لفــاعالتن مكــررا
لن فاعالتن فاعالتن  ومثلها، ولما كان حرف القاف الذي ابتدأ بـه الـدائرة الخامسـة 

الخامسـة وبـين مـا  بـين حـرف الـدائرة حظ له في أجزاء التفعيـل لـم يحـتج للفاصـل ال
 الرمز، وقد تمت الدائرة الرابعة وهذه صورتها: تقدم من حروف

 

 

 

 

 وبيتها التام الذي تدور عليه:

 الحال مستوحش رث   ل  زِ نْ في مَ        لِ اَل طْ بين األَ  ب  الضَّ  وفُ قُ ماذا وُ 

 ومثلها ،7ا7ا7ا7ا77ا7ا7ا77ا7ا7

 ومثلها. ،مستفعلن مستفعلن مفعوالت

ن ابتـدأت مـن أول  فإن ابتدأت مـن أول مسـتفعلن األول خـرج وزن السـريع، وا 
الثـاني؛ وهـو التـاء خـرج وزن مهمـل، فيكـون خروجـه هكـذا: تفعلـن مـس تفعلـن سببه 

ن ابتدأت مـن  مف عوالت مس، فيكون منه: فاعالتن فاعالتن مستفعلن، ومثلها. وا 
أول وتد وهو العين، خرج لك وزن مهمل أيضا فيكـون خروجـه: علـن مسـتف  علـن 

                                                           

 ساقطة من )ب(.  1
 ساقطة من )ب(.  2

 مهمل
 مجتث

 مقتضب
 مضارع

 خفيف
 منسرح
 مهمل
 مهمل
 ل  سريع



55 
 

مثلهــا. فــإن ابتــدأت مفعــو  الت مســتف. فيكــون منــه: مفــاعيلن مفــاعيلن فــاع التــن و 
ن ابتدأت من أول سببه الثـاني خـرج  من أول مستفعلن الثاني خرج وزن المنسرح. وا 

وزن الخفيــف فيكــون خروجــه هكــذا: تفعلــن مــف  عــوالت مــس  تفعلــن مــس. فيكــون 
ن ابتــدأت مــن أول وتــده خــرج وزن  منــه: فــاعالتن مســتفع لــن فــاعالتن، ومثلهــا. وا 

مفعو  الت مستف  علن مستف. فيكون منـه: المضارع فيكون خروجه هكذا: علن 
ن ابتــــدأت مــــن أول مفعــــوالت خــــرج وزن  مفــــاعيلن فــــاع التــــن مفــــاعيلن، ومثلهــــا. وا 
ن ابتـدأت مـن أول سـببه الثـاني وهـو العـين خـرج وزن المجتـث فيكـون  المقتضب. وا 
خروجــــه هكــــذا: عــــوالت مــــس  تفعلــــن مــــس  تفعلــــن مــــف، فيكــــون منــــه: مســــتفعلن 

ن ابتــدأت مــن أول وتــده وهــو الــالم خــرج وزن مهمــل، فــاعالتن فــاعالتن، ومث لهــا. وا 
، فيكون منه: فاع التـن فعوفيكون خروجه هكذا: الت مستف  علن مستف  علن م

مـن خـرج مفاعيلن مفاعيلن، ومثلها. وقد انتهى محـل التفكيـك ومـا بعـده تكـرار، فقـد 
السـببين إذا  هذه الدائرة ستة أشطار مستعملة وثالثـة مهملـة. والضـابط فـي فكهـا أن

تواليا بين وتدين مجموعين، فأخرج مـن أولهمـا المنسـرح ومـن الثـاني الخفيـف، ومـن 
ذا وقـع وتـد مفـروق بـين  الوتد األول مقلوب المضارع ومن الوتد الثاني المضـارع، وا 
أربعة أسباب فأخرج من أول األسباب المقتضـب، ومـن الثـاني المجتـث، ومـن الوتـد 

ن الســبب الثالــث الســريع، ومــن الســبب الرابــع مقلــوب مقلــوب المضــارع الثــاني، ومــ
 المجتث.

وأما الدائرة الخامسة فأشار إليها بالقاف من قوله: قس. وأما السين فللفصـل، 
وأشــار بقولــه: ثمــن. إلــى أنهــا مثمنــة، فأجزاؤهــا ثمانيــة وظمنهــا كلمــة واحــدة وهــي: 

لـف مـن أشـرف أشرف. إشارة إلى أنها تشتمل على شـطر واحـد وهـو المتقـارب، واأل
 لفعولن، وباقي الكلمة حشو.
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فالمتقــارب مبنــي مــن: فعــولن فعــولن فعــولن فعــولن، ومثلهــا. وقــد تمــت هــذه الــدائرة، 
 وبيتها التام الذي تدور عليه:

 1اا نيامً بً القوم رؤْ  مُ اهُ فَ لْ أَ فَ      ر  ابن مُ  ميمُ تَ  ميم  ا تَ فأمَّ 

 ا7ا77ا7ا77ا7ا77ا7ا77ا   7ا77ا7ا77ا7ا77ا7ا77

 ولن فعولن فعولن فعولن  فعولن فعولن فعولن فعولن.فع

 وهذه صورتها:

 

 

 

 

ن ابتــدأت مــن أول ســببه  فــإن ابتــدأت مــن أول فعــولن خــرج وزن المتقــارب، وا 
لن   وهو الالم خرج وزن المتدارك، فيكون خروجه هكذا: لن فعو  لن فعو  لن فعو

ومثله. فيكون منه: فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن، ومثلها. وهذا الوزن مهمـل لـو  فعو،
نمـــا اســـتدركه الجـــوهري ولـــذلك يســـمى  2تقلـــه العـــرب وال حكـــاه الخليـــل وال غيـــره، وا 

                                                           

.532، ص 5991. بيروت:دار الكتاب العربي، 5انظر: بشر بن أبي خازم. الديوان. ط  1  
هو إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر: أول من حاول الطيران ومات في سبيله.   2

لغوي، من األئمة، أصله من فاراب. ودخل العراق صغيرا، وسافر إلى الحجاز ثم عاد إلى 
هـ. من كتبه: "العروض"، 393خراسان وأقام بنيسابور، ومات بسبب اختراعه حوالي سنة 

(؛ كارل بروكلمان. تاريخ التراث العربي. 5/353م للزركلي )مقدمة في"النحو". انظر:األعال
 .529، ص 5القاهرة: دار المعارف، ]د.ت[. ج

 

 متدارك

 متقارب

 ق
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المتــدارك والمحــدث والمختــرع. الضــابط فــي فــك هــذه الــدائرة أن كــل وتــد يخــرج منــه 
 المتقارب ومن كل سبب المتدارك.

 لمصراع والبيت منه         والقصيدة من أبيات بحر على استوىفمنها انبنى ا

والتصــريع مــا كــان عــروض البيــت فيــه تابعــا لضــربه، تــنقص بنقصــه وتزيــد بزيادتــه 
 في الزيادة: 1نحو قول امرئ القيس

 

 2ت آياته منذ أزمانفَّ عُ  قفا نبك من ذكرى حبيبي وعرفان       ورسم  

ــــه  لمكــــان التصــــريع وهــــو فــــي ســــائر القصــــيدة فالضــــرب مفــــاعيلن، والعــــروض مثل
  .مفاعيلن

 وقال في النقصان:

 3مانيَ  يبِ سِ بور في عَ زَ  ط  خَ ته فشجاني     كَ ل أبصرْ لَ لمن طَ 

                                                           

هو امرئ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، من بني آكل المرار: أشهر شعراء العرب   1
هـ ، اشتهر بلقبه، واخُتِلف في اسمه 537على اإلطالق. يماني األصل، مولده بنجد نحو 

ل: حندج، وقيل عدي، وقيل مليكة.من طبقة الشعراء األولى، وقصته شهيرة مع الملك فقي
والثأر والصعاليك. انظر: محمد بن سالم الجمحي.طبقات الشعراء.بيروت:دار الكتب 

(؛ الشعر والشعراء البن قتيبة 55-5/55؛ األعالم للزركلي )15.ص5775العلمية،
(5/572-537.) 

 .529، ص 5771. لبنان: دار المعرفة، 5وان امرؤ القيس. طانظر: امرؤ القيس. دي  2
 .572، ص 5771. بيروت: دار الكتب العلمية، 2انظر: امرئ القيس. الديوان. ط  3 
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فالضـــرب فعـــولن والعـــروض مثلـــه لمكـــان التصـــريع  أيضـــا، وهـــي فـــي ســـائر 
ـــاعيلن  ل مـــا جـــرى هـــذا المجـــرى فـــي ســـائر األوزان فهـــو كـــكـــاألولى. فالقصـــيدة مف

 مصرع.

ذلك قيـل قال ابن رشيق في العمدة: "اشتقاق التصريع من مصراعي الباب، و 
. وهذا معنى قوله: فمنها انبنـى 1"القصيدة ومدخلها لنصف البيت مصراع كأنه باب

المصراع؛ يعني من أجزاء التفعيل انبنى المصـراع الـذي هـو نصـف البيـت. وقولـه: 
والبيت منه؛ يعني أن البيت ينبني من المصراع. وقوله: والقصيدة من أبيات بحـر؛ 

متسـاوية  كلهـا مـن بحـر واحـديعني أن القصيدة تنبني مـن األبيـات بشـرط أن تكـون 
 .ك من أحكام الشعرالقافية وغير ذلفي الوزن و 

وتــدريج التركيــب أن يقــال الشـــعر مركــب مــن األبيـــات، واألبيــات مركبــة مـــن 
المصـــاريع، والمصـــاريع مركبـــة مـــن أجـــزاء التفعيـــل. وحكـــى القاضـــي أبـــو بكـــر بـــن 

تســمي البيــت الواحــد أن العــرب  3فــي كتــاب اإلعجــاز عــن الفــراء 2الطيــب البــاقالني
                                                           

 .561، ص5انظر: العمدة البن رشيق. ج  1
هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبوبكر: قاض، أشعري، من كبار علماء   2

هـ، سكن في بغداد، وجهه عضد الدولة سفيرا إلى الروم 338سنة  الكالم. ولد في البصرة
هـ. له عدة كتب منها: "إعجاز 173وكانت له مناظرات مع علماء النصرانية. توفي سنة 

(؛ 3/71القرآن"،"دقائق الكالم"،"االستبصار"، وغيرها. انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة)
 (. 7/567األعالم )

د اهلل بن منظور الديلمي، مولى بني منقر: أبو زكريا، المعروف هو يحي بن زياد بن عب  3
هـ، كان قريبا من 511بالفراء، إمام الكوفيين وأعلمهم باللغة والنحو واألدب، ولد بالكوفة سنة 

هـ. من كتبه:" المقصور والممدود"، "المعاني"، 576المأمون ببغداد يعلم ابنيه. توفي حوالي 
(؛ تاريخ التراث 61-5/63(؛ الفهرست )517-8/512األعالم ) "اللغات"، وغيرها. انظر:

 (.5/599العربي لبروكلمان )
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لـــى العشـــر ســـمي قطعـــة، فـــإذا بلـــغ العشـــرين  يتيمـــا، فـــإذا بلـــغ البيتـــين فـــذلك نتفـــة، وا 
 استحق أن يسمى قصيدة.

 : القصيدة اسم جنس لما طال وتوفر.1وقال ابن جني

       وقل آخر الصدر العروض ومثله      من العجوز والضرب إعلم الفرق باعتنا

 صــدر الشــيء مقدمــه والنصــف األول مــن البيــت هــو مقدمــه، وعجــز الشــيء
، والعــــروض إســـم آلخــــر مـــؤخره؛ فلمـــا ســــمي أول البيـــت صــــدرا ســـمي آخــــره عجـــزا

النصف األول من البيت وسـمي عروضـا ألنـه اعتـرض وسـط بيـت الشـعر كـالعمود 
آخـر )المعترض وسط بيت الشـَعر، وألن آخـر النصـف الثـاني يعـرض لـه، الضـرب 

ذا، أي الثاني وسمي ضربا ألنه مثل العروض من قولهم: هـذا ضـرب مـن هـ 2(إسم
 وعلى التذكير جرت عبارة الخليل. مثل له، وتؤنث العروض وتذكر

 ألقاب األبيات:

 إذا استكمل األجزاء بيت كحشوه     عروض وضرب تم أو خولفت وفا

الحشــــو اســــم األجــــزاء التــــي يعــــرض فيهــــا الزحــــاف وهــــي مــــا عــــدا العــــروض 
دائرتــه كــل مــا اسـتوفى نصــف بيتـه نصــف : "والضـرب، قــال فـي الختــام المفضـوض

حشـوه، ويجــوز فيـه مـا يجـوز فيهــا ولـم تلزمـه علــة  3وكـان آخـر أجزائـه بمنزلــة أجـزاء
                                                           

1 هو عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح: من أئمة األدب والنحو، وله شعر. ولد   
هـ. من كتبه: "كتاب العروض والقوافي"، "الخصائص"، 395بالموصل وتوفي ببغداد حوالي

؛ تارخ األدب (5/92(؛ الفهرست )1/571"شرح ديوان المتنبي"، وغيرها. انظر: األعالم )
 (.5/511لبروكلمان )

 اسم آلخر الثاني. في )ب(  2
 ساقطة من )ب(.  3
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، فإن كان النصف األخير كذلك كان تام العروض والضرب؛ فاألجزاء "قيل له التام
إذا اســـتكمل األجـــزاء، مفعـــول بـــه مقـــدم والفاعـــل بيـــت وارتفـــع عـــروض  مـــن قولـــه:
قولـه: كحشـوه؛ فللتـام شـرطان: أحـدهما أن  على االبتدائية والخبر عليه 1والمعطوف

، والثـاني يستكمل البيـت أجـزاء التفعيـل بحيـث ال يدخلـه الجـزء وال الشـطر وال النهـك
نمـا يجـوز فيهمـا مـا يجـوز فـي الحشـو مـن  أن ال يدخل العروض وال الضرب علة وا 

وكلما أتى على عدد أجزاء دائرته ولم ينقص "الزحاف. قال في الختام المفضوض: 
أو  وقولـه: ".مـن العلـل قيـل لـه الـوافي 2منه جزء وال تبالي بما لـزم عروضـه وضـربه

والضرب للحشو، فإن تدخلهما أو أحدهما علة مع  خولفت، أي إذا خالف العروض
 استكمال البيت األجزاء فهو الوافي

 بزهرهما وازداد سطحك جايد        أخيرهما فالفرق بينهما انجلى

مســة عشــر حرفــا، األول مــن أبجــد مــن األلــف إلــى إعلــم أن المؤلــف جعــل خ
الســين علمــا علــى الخمســة عشــر شــطرا التــي هــي جملــة أنــواع الشــعر علــى التــوالي 

، وجعـل السـين عوضـا عـن الصـاد وقد صرح بهذا بعد هـذا فـي قولـه: وغايتهـا سـين
، فـــإذا تقـــرر هـــذا فـــالرمز المـــذكور فـــي هـــذا البيـــت إشـــارة إلـــى كاصـــطالح المشـــارقة

الزاي والهــاء مــن قولــه: بزهــر، إشــارة إلــى الســابع وهــو الرجــز، والخــامس األبحــر، فــ
وهــو الكامــل، وقولــه: همــا، يعنــي التــام والوفــا، فهمــا يكونــان فــي الضــرب األول مــن 

                      الرجز وهو قوله:

                                                           

 في )ب( معطوف.  1
 في )ب( به.  2
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 1رِ بُ فقد ترى آياتها مثل الزُّ       ة  ى جارَ مَ يْ لَ ى إذ سُ مَ لْ سَ لِ  دار  

 األول من الكامل وهو قوله:وفي الضرب 

ذا صَ    2ميشمائلي وتكرُّ  تَ مْ لِ ى       وكما عَ دَ فما اقص عن نَ  تَ وْ حَ وا 

والطـاء للسـريع والحـاء للرمـل،  قـاربوالسين مـن سـطحك جايـد إشـارة إلـى المت
واأللـــف للطويـــل واليـــاء للمنســـرح والـــدال للـــوفير  والكـــاف للخفيـــف والجـــيم للبســـيط،

والـوفى واألخيـر منهمـا هـو الـوفى،  و[8]أ 3عائـد علـى التمـاموالضمير مـن أخيرهمـا 
فالوفى يشارك التمام في الرجز والكامل، وازداد الوفى الثمانية األبحر التي تضمنها 

، وبسـط سطحك جايد على أنه مفعول مقدم والفاعل أخيرهمـا وهـو واقـع علـى الـوفى
      .4(يتبين فيه اإلعراب للتركيبإال )يأتي في أبيات المثال إن شاء اهلل تعالى،  هذا

سقاط  جزأيه وشطروفوقه         هو الجزء ثم الشطر والنهك إن طرا 5وا 

إذا ذهب من البيت جزآن سـمي ذلـك جـزءا أي مجـزوءا ويـدخل فـي األشـطار 
كلها إالفي ثالثة: الطويل والسريع والمنسرح وكذلك المتدارك، إذا ذهب منه الشطر 

وال يكون إال في الرجز والسريع، ويشكل حينئـذ العـروض وهو نصفه سمي مشطورا 
أن المحـذوف مـن البيـت الشـطر  والضرب، فقيـل عـروض ال ضـرب لهـا بنـاءا علـى

ــه بنــاءا علــى أن المحــذوف الشــطر األول وقيــل  ؛الثــاني وقيــل ضــرب ال عــروض ل
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العروض هوالضرب، إذا ذهب منه ثلثاه وهو معنى قولـه: وفوقـه ،ألن فـوق الشـطر 
الثلثين سمي ذلك نهكا أي منهوكا، وهو مأخوذ من نهكه المرض إذا أضعفه وشـبه 

هـك إال فـي الرجـز به بيت الشعر لما بولـغ فـي اإلجحـاف بـه بالحـذف، وال يـدخل الن
ألول ا 1]راجـع إلـى[والمنسرح ال غير. وقوله هو الجزء إلى آخره مـن التلفيـف األول 

 والثاني راجع إلى الثاني والثالث راجع إلى الثالث .

 الزحاف المنفرد:

 وتغيير ثاني حرفي السبب أدعه         زحافا وأوج الجزء من ذلك إحتما

نوعــان:نوع يســمى بالزحــاف، ونــوع يســمى التغييــر الــذي يلحــق أجــزاء التفعيــل 
فـــي ثـــواني أســـبابها وســـمي زحافـــا  2بالعلـــة؛ فأمـــا الزحـــاف فهـــو مـــا يعتـــري ]األجـــزاء[

زحفـــا لمـــا يحـــدث بـــه فـــي الكلمـــة مـــن اإلســـراع بـــالنطق بحروفهـــا لمـــا نقـــص منهـــا، و 
مـــأخوذ مـــن الزحـــف إلـــى الحـــرب وغيرهـــا إذا أســـرع النهـــوض إليـــه، والزحـــف أيضـــا 

ب قلـيال قلـيال ومـن هـذا أخـذ الزحـف فـي الشـعر، ألن الحـرفين إذا التقارب إلى الحـر 
مـا  4خـر . وأمـا العلـة فهـي، قرب أحدهما مـن اآل3سقطت الواسطة بينهما أو سكنت

يعتري األجزاء التي تقـع فـي محـل العـروض  والضـرب مـن زيـادة عليهـا أو نقصـان 
منها أو لزوم سالمتها مـن الزيـادة والنقصـان،  والفـرق بـين العلـة والزحـاف أن العلـة 
الزمــة ومعنــى لزومهــا أنهــا إذا دخلــت فــي جــزء  واحــد فــي عــروض أو ضــرب مــن 

قصيدة، وتخـتص العلـة باألعـاريض القصيدة لزم دخولها في ذلك الجزء في جميع ال
والضـــرب وال تخـــتص بثـــواني األســـباب، وتكـــون العلـــة بالزيـــادة والنقصـــان والســـالمة 
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منهما ، وأما الزحاف فهو عارض غير الزم وال يختص بعروض وال ضرب ويكـون 
 1فــي ثــواني األســباب إال فــي الخــرم علــى رأي، وال يكــون إال بــالنقص إال فــي الخــزم

نما إختصت ثواني األسباب  بالزحاف ألنها لو زحفت أوائلها أدى ذلـك إلـى  وحده وا 
االبتـــداء بالســـاكن فـــي الســـبب الخفيـــف مطلقـــا وفـــي الثقيـــل إذا أضـــمر. ولمـــا كانـــت 
محـــال الزحـــاف وهـــي ثـــواني األســـباب ال تقـــع مـــن األجـــزاء إال ثانيـــة كـــألف فـــاعلن 

لن. الجـــرم ورابعـــة كفـــاء مســـتفعلن أو خامســـة كنـــون فعـــولن أو ســـابعة كنـــون مفـــاعي
كانت ألقاب الزحاف تنقسم ثنائية ورباعية وخماسية وسـباعية ولـزم مـن ذلـك سـالمة 
لــى هــذا أشــار بــاأللف والــواو والجــيم مــن  أول الجــزء وثالثــه وسادســه مــن الزحــاف، وا 

 ، أي إمتنع من التغير بالزحاف .2حتمااالجزء من ذلك ظ[ 8]أقوله: وأوج 

 يعم على الترتيب فاقضي على الوال وذلك باإلسكان والحذف فيهما       

والسـبب الثقيـل يزحـف بسـكون  اإلشارة راجعة إلى تغييـر ثـاني حرفـي السـبب،
ثانيه أو بذهابه، والخفيف يزحف بذهاب ثانيه فقولـه: باإلسـكان، فـي موضـع الخبـر 

وضـمير التثنيـة عائـد علـى  والخبـر قولـه: يعـم فيهمـا، .لذلك، وقوله: والحذف؛ مبتدأ
أي والحـذف عــام الحكـم فـي الســاكن  لمتحـرك اللـذين يســتلزمهما اإلسـكان؛السـاكن وا

والمتحــرك علــى الترتيــب المــذكور فــي البيــت بعــده مــن تســكين المتحــرك ثــم حــذف 
الســاكن ثــم حــذف المتحــرك، وقيــل قولــه: والحــذف،  معطــوف علــى المجــرور قبلــه 

: وتغييـر ثـاني 3(فـي قولـه)ألن التغييـر تقـدم عمومـه  وفاعل يعم التغييـر وهـذا وهـم؛
حرفي السبب، وقيل قوله: فيهما يعم، يريد الخفيف والثقيل وأن التغيير يعمهما وهذا 
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ألنـه تقـدم أن التغييـر فــي ثـاني حرفـي السـبب كــان ثقـيال أو خفيفـا فيكـون هــذا  وهـم؛
 .1(في البيان)الكالم عاريا عن الفائدة واهلل أعلم، وقوله: فاقض على الوال، زيادة 

 الجزء اإلضمار متبعا        بخبن ووقص فادع كال بما اقتضى فتلك بثاني

آثــاره كانــت ألقــاب الزحــاف الثنائيــة ثالثــة:  2ت[واختلفــ]لمــا تعــددت محــال الزحــاف 
اإلضــمار والخــبن والــوقص؛ فاإلضــمار مـــا ســكن ثانيــه المتحــرك، مثالــه: متفـــاعلن 
يســكن ثانيــه فيصــير مْتفــاعلن فينقــل إلــى مســتفعلن، وســمي مضــمرا ألن حركتــه لمــا 
ذهبــــت وأعقبهــــا الســــكون ضــــعف بســــبب ذلــــك فشــــبه بالضــــامرالمهزول، وال يــــدخل 

ي متفــاعلن خاصــة، والخــبن حــذف الثــاني الســاكن، مثالــه: فــاعلن، اإلضــمار إال فــ
يحذف منه األلف فيبقى فعلن، والخبن لغة أن يجمع الرجـل ثوبـه مـن أمامـه فيرفعـه 
إلى صدره فيشده هنالك على شيء يجعله فيه. ولما حذف ثاني الجزء وانضم بذلك 

ومستفعلن وفاعالتن  ويدخل الخبن في فاعلن ثالثه شبه بالثوب إذا خبن، 3أوله إلى
المجموع الوتـد، وفـي مفعـوالت خاصـة، وال يـدخل فـي فـاع التـن المفـروق الوتـد ألن 
األلــف فيــه إنمــا هــي ثــاني وتــد، والزحــاف خــاص بثــواني األســباب. والــوقص ذهــاب 

فيبقــى مفــاعلن، والــوقص لغــة  4الثــاني المتحــرك مثالــه: متفــاعلن تحــذف منــه الثــاني
ا فكــأن الجــزء لماحــذف ثانيــه المتحــرك شــبه بمــن قصــر العنــق و يطلــق علــى كســره

دقت عنقه، وال يدخل إال متفاعلن حيـث يـدخل اإلضـمار. قولـه: فتلـك؛ يعنـي أنـواع 
الزحاف الكائنة باإلسكان والحذف في ثـاني الجـزء؛ األول اإلضـمار وهـو راجـع إلـى 
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اإلســـكان، والثـــاني الخـــبن وهـــو حـــذف ذلـــك الســـاكن،  والثالـــث الـــوقص وهـــو حـــذف 
   .تحرك المقابل للساكن، فسما كل تغيير بما يقتضيه هذ الترتيب على الوالالم

ال فقد نجا  ورابعه لم يبل إال بطيه      أي الحذف أن يسكن وا 

مثاله: مستفعلن؛ المجموع الوتد تحذف منه فيبقـى  ساكنال الرابع الطي حذف
بـالثوب الـذي شـبه  مستعلن فينقل إلى مفتعلن، وسمي مطويا ألنـه لمـا حـذف رابعـه 

يطـــوى مـــن وســـطه، وال يـــدخل الطـــي مـــن األجـــزاء إال فـــي مســـتفعلن ومفعـــوالت وال 
ورابعـه، يعنـي رابـع  يدخل متفاعلن لئال يـؤدي إلـى إجتمـاع خمـس متحركـات؛ قولـه:

 فإن لم يسكن الرابـع بـل كـان متحركـا، الجزء؛ لم يبل، أي لم يمتحى. قوله: إال؛ أي
وهذا تنبيه على أن التشـعيث وهـو حـذف الرابـع  فقد نجا؛ أي سلم من الحذف و[9]أ

نما هو علة لكونه في الوتد وهذا هو الصحيح 1المتحرك  .ليس بزحف وا 

 وعصب وقبض ثم عقل بخامس      وكف سقوط السابع الساكن انقضى

العصب تسكين الخامس المتحـرك؛ مثالـه: مفـاعلتن تسـكن منـه الـالم فيصـير 
ــــة إذا  ــــه عصــــبت الداب ــــاعيلن، والعصــــب لغــــة الشــــد، ومن ــــى مف ــــل إل ــــاعْلتن، فينق مف

بحبـــل لـــئال تـــذهب، ولمـــا أســـكن خـــامس الجـــزء ومنـــع مـــن الحركـــة شـــبه  2[تهاشـــدد]
خاصـة حيــث بالدابـة التـي عصــبت فمنعـت مــن الحركـة، وال يــدخل إال فـي مفــاعلتن 

يدخل العقل، والقبض حذف الخامس الساكن مثاله: فعولن تحذف منه النون فيبقـى 
منــه فعــول، وســمي مقبوضــا النقبــاض صــوته مــن أجــل حــذف النــون بعــد أن كــان 

. والعقـــل حـــذف الخـــامس إال فعـــولن ومفـــاعيلن 3]القـــبض[ يـــدخل منبســـطا بالغنـــة وال
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فينقل إلى مفاعلن، والعقـل  مفاعتن المتحرك مثاله: مفاعلتن تحذف منه الالم فيبقى
المنع، ومنه عقل البعير ألنه يمنعه من الذهاب، فكان الجـزء لمـا سـقطت منـه  :لغة

الـالم امتنـع لــذلك أن تسـقط منـه النــون لمـا يــؤدي إليـه مـن اجتمــاع أربـع متحركــات، 
وال يـدخل العقــل إال فـي مفــاعلتن خاصــة. قولـه: وعصــب وقــبض ثـم عقــل بخــامس؛ 

حــرك الخــامس عصــب، وذهــاب ذلــك الســاكن قــبض، وحــذف الخــامس فســكون المت
. المتحرك عقل كما تقدم من الترتيب؛ وقوله: بخامس؛ قيد في كل واحد من الثالثـة

وأما الكف فحذف السابع الساكن مثاله: مفاعيلن؛ تحذف منه النون فيبقى مفاعيل، 
ما حـذف آخـره والكف مأخوذ من كفة القميص وهو ما يكف من ذيله، فكأن الجزء ل

فـي حاليـه  1شبه بالثوب إذا كف طرفه، وال يدخل الكف إال في مفاعيلن وفـاع التـن
إليـــه مـــن إجتمـــاع  2ومســـتفع لـــن المفـــروق الوتـــد وال يـــدخل فـــي مفاعلتن]لمـــا يـــؤدي[

خمــس متحركــات فــي جــزأين وكــالم المؤلــف فيــه بــين؛ وقوله:انقضــا؛ يعنــي الزحــاف 
 المنفرد.

 الزحاف المزدوج:

 الخبن خبل وبعد أن      تقدم اإلضمار هو خزل يا فتى وطيك بعد

لما كان الزحاف يقع في الجزء منفردا كما سبق ويقع مزدوجا، احتـاج الخليـل 
، والطـــي بحـــذف رحمـــه اهلل ألقابـــا تخـــص صـــورة االزدواج؛ فالخبـــل اجتمـــاع الخـــبن

ين بالخبن الثاني والرابع الساكنين، ومثاله: مستفعلن المجموع الوتد، تحذف منه الس
والفاء بالطي فيبقى متعلن، فينقل إلى فعلتن وهي الفاصلة الكبيرة، وكـذلك مفعـوالت 
تحذف منه الفاء والواو فيبقى معالت فينقل إلى فعالت؛ والخبـل مـأخوذ مـن الخبـال 

لمـا ذهـب ثانيـه ورابعـه شـبه بالـذي اعتلـت يـده،  فكـان الجـزء و الفساد واالختالل،هو 
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ومفعــوالت المــذكورين. والخــزل اجتمــاع اإلضــمار  ي مســتفعلنوال يــدخل الخبــل إال فــ
بإســـــكان الثـــــاني المتحـــــرك وحـــــذف الرابـــــع الســـــاكن، مثالـــــه: متفـــــاعلن تســـــكن تـــــاؤه 
باإلضـــمار وتحـــذف ألفـــه بـــالطي فيبقـــى مـــتفعلن فينقـــل إلـــى مفـــتعلن ويقـــال مخـــزول 

يصـيبه إذا قطـع بمـا  ومعناها القطع، ومنها السنم مخـزول 1بالخاء المعجمة وبالجيم
من الدبر، فكأن الجزء لما تكرر عليه من االعتالل شبه بالسنام الذي أصابه الـدبر 

وال يدخل الخزل إالمتفاعلن. قوله: وبعد أن تقـدم  2[اعتالالن]ثم قطع فاجتمع عليه 
                                                             ظ[9]أ أضمار؛ يعني على الطي فهو الخزل.

 شكل وبعد أن      جرى العصب نقص كل ذا الباب مجتوى وكفك بعد الخبن

الشــــكل اجتمــــاع الخــــبن والكــــف بحــــذف الثــــاني والســــابع الســــاكنين، مثالــــه: 
فاعالتن المجموع الوتد تحذف ألفه بـالخبن ونونـه بـالكف فيبقـى فعـالت، وسـتفع لـن 

، والشـكل مصـدر عـلونونه فيبقى متفعل فينقل إلـى مفا 3المفروق الوتد بحذف سينه
شــكلت الدابــة وغيرهــا إذا قيــدتها، فكــأن الجــزء لمــا حــذف آخــره ومــا يلــي أولــه شــبه 
بالدابة التي شكلت يدها ورجلها ألن الجزء يمتنع بذلك من إطالق الصوت وامتداده 

وال يــدخل الشــكل إال فــي  كمــا تمتنــع الدابــة بالشــكال مــن امتــداد قوائمهــا فــي عــدوها،
فقط. والنقص اجتماع العصب والكف باسكان الخامس المتحرك الجزأين المذكورين 

منـه الـالم بالعصـب وتحـذف النـون  وحذف السـابع السـاكن، مثالـه: مفـاعلتن، تسـكن
بعـد و  :قولـه. فـي هـذا الجـزء 4بالكف فيبقى مفاعلت فينقل إلى مفاعيل وال يـدخل إال

ل ؛ أي كفـــك بعـــد أن جـــرى العصـــب نقـــص، فهـــذا تصـــريح بـــدخو أن جـــرى العصـــب
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العصـب أوال ثــم الكــف بعـده، وقيــل ظــاهره أن العصـب إنمــا يــدخل بعـد الكــف وذلــك 
هذا الفساد وال يصـدر إال مـن  1]انتهى[باطل ألن الكف ال يدخل إال بعد العصب و
الزحــاف المـــزدوج )يعنـــى أن جميــع هـــذا غيــر عاقــل؛ قولـــه: كــل ذا البـــاب مجتــوى؛ 

ـــم  2(جـــل اســـتكراه هـــذامســـتكره، يقـــال اجتويـــت المكـــان إذا اســـتكرهته، وأل الزحـــاف ل
نمــا تســاهلت العــرب فــي زحــاف هــذا الفصــل، ألن أحــدهم يــتكلم  يســتعمله محــدث وا 

احتمـل لهـم  بكالم غير شعر ثم يرى فيه رأيا فيصرفه إلـى جهـة الشـعر، فمـن هاهنـا
الخبـل قبـيح فـي كـل عـروض "وقبح من أفعال غيرهم. قـال فـي الختـام المفضـوض: 

فيــه صــالح. قالــه األســتاذ أبــو الحســن وهــو عنــد الخليــل عــدى الرجــز فهــو  ".باتفــاق
، والشكل قبيح حيث قبيح، والخزل قبيح باتفاق وهو في المجزوء أخف منه في التام

وقــع، والــنقص قبــيح فــي التــام صــالح فــي المجــزوء، وعنــد الخليــل صــالح فــي التــام 
د جميــع والمجــزوء، فــإذا تقــرر هــذا علمــت أن قولــه: كــل ذا البــاب مجتــوى، إنمــا يريــ

األلقــاب األربعــة، وقيــل يحتمــل أن تعــود اإلشــارة إلــى الشــكل والــنقص أو تعــود إلــى 
 األخير الغير، وهذا غاية في الوهم.

 المعاقبة والمراقبة والمكانفة:

 إذا السببان اجتمعا لهما النجا      أو الفرد حتما فالمعاقبة اسم ذا

 هــل همــا مــن الزحــاف أو :فــي المعاقبــة والمراقبــة اختلفــت مــذاهب العروضــيين
فكـون محلهمـا  ؟.العلل أو هما قسم ثالـث لمـا فيهمـا مـن شـبه الزحـاف والعلـل 3]من[

معا يصرفهما لقبيـل مـا يلـزم وهـو العلـل وكونهمـا ال  ساكنا السببين 4]فيه[ال يحذف 
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يثبتــان علــى حالــة ألنــه يجــوز فــي محــل المعاقبــة ثالثــة أوجــه، وفــي محــل المراقبــة 
وجهان يصـرفهما لقبيـل مـا ال يلـزم وهـو الزحـاف، فمـن لحـظ األول صـرفهما للعلـل، 

ثـاني ؛ وهـذه طريقـة المؤلـف، ومـن لحـظ األول والومن لحظ الثاني صرفهما للزحاف
فهمـا  و[57]أ جعلهما قسما ثالثا، فالمعاقبة أن يتوالى سببان في جـزء أو فـي جـزأين

يتعاقبــان الســقوط، فــإذا زحــف الســبب األول منهمــا بســقوط ســاكنه ســلم الثــاني وثبــت 
ذا زحــف الثــاني بســقوط ســاكنه ســلم األول وثبــت ســاكنه وال يجــوز)ســاكنه،  أن  1(وا 

. قولـه: إذا السـببان اجتمعـا معـا مـن الزحـاف يسقطا معا بالزحـاف ويجـوز أن يسـلما
لهمــا النجــا؛ أي إذا تــوالى الســببان فــي جــزء أو فــي جــزأين وســلما مــن الزحــاف ألن 

لهمـا مـن غيـر  النجا هو السالمة. قوله: أو الفرد؛ مخفـوض أو معطـوف علـى قولـه
إعــادة الخــافض وهــو مختــار بعــض األئمــة المتــأخرين، أي أو تثبــت الســالمة ألحــد 

، فالمعاقبـة اسـم ذا، وقيـل قولـه: أو الفـرد؛ مفعـول لـم يسـمى بين وهو الفرد حتماالسب
 فاعله تقديره، أو حذف الفرد حتما وهذا وهم.

 لألول أو ثانيه أو لكليهما اسم      صدر وعجز قيل والطرفان جا

هذه األسماء الثالثة تسمى بها المعاقبة إذا كانت في جزأين، فمـا زحـف أولـه 
، وهــذه األلقــاب إنمــا الجــزء لســالمة مــا قبلــه فهــو صــدر أي بيــت الصــدروهــو ثــاني 

 تتبين بالمثال، ومثال بيت الصدر من المديد:

 2ل  َوَمَتى َما َيِع ِمْنَك َكاَلًما      َيَتَكلَُّم َفُيِجْبَك ِبَعقْ 

 ، نْ لِ قْ عَ بِ كَ    بْ جِ يُ فَ   مُ لَ لْ كَ تَ يَ   نْ مَ اَل كَ كَ   نْ مِ عِ ا  يَ امَ تَ مَ وَ   تقطيعه: 

 فعالتن  فعلن  فعالتن     فعالتن  فعلن  فعالتن،   تفعيله: 
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اســـمه: مخبـــون مخبـــون صـــدر مخبـــون مخبـــون صـــدر مخبـــون، فزحـــف ألـــف فعلـــن 
 لسالمة نون فعالتن.

ت وأما العجز فما زحف آخـره وهـو السـابع لسـالمة مـا بعـده نحـو قولـك: فعـال
 ،فاعلن

 اتقوا واستقاموا 1صالحين ماخصبين : لن يزال قومنا مومثاله من المديد

 صبين  صالحين  متتقوا  واستقامواتقطيعه: لن يزال  قومنا  مخ

 فاعالتن  2: فاعالت  فاعلن  فاعالت  فاعالت  فاعلنفعيلهت

 اسمه: مكفوف سالم  مكفوف عجز  مكفوف عجز  سالم  سالم

نــون فــاعالتن لســالمة ألــف فــاعلن، وأمــا الطرفــان فمــا زحــف أولــه  3فزحــف[]
فاعالتن  هو ثانيه لسالمة ما قبله وزحف آخره وهو سابعه لسالمة ما بعده كقولك:و 

 فعالت

 مكتئبا حزينا تَ حْ بَ صالها    فأصْ بعد وِ  اءُ مَ سْ أَ  كَ تْ مَ رَ ومثاله من الخفيف: حَ 

 وصال  ها فأصبح  تمكتئ  بن حزيناتقطيعه: حرمتك  أسماء بع  د 

 فعالت  فاعالتن  مفاعل  فاعالتن تفعيله: فعالت  مستفع لن 

 اسمه: مشكول  سالم  مشكول طرفان  سالم  مشكول طرفان  تام
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فزحف ألف فـاعالتن لسـالمة نـون مسـتفع لـن، وزحـف نونـه لسـالمة فـاعالتن 
. قولـــه: لـــألول؛ أي بعـــده، وكـــذلك حكـــم مســـتفع لـــن فـــي الشـــطر الثـــاني مـــن البيـــت

قبله اسم وهو الصدر، وللسـبب الثـاني للسبب األول إذا زحف من الجزء لسالمة ما 
زحف لسالمة ما بعده اسم وهو العجـز، وللسـببين كليهمـا إذا ظ[ 57]أمن الجزء إذا 

حــذف أولهمــا لســالمة مــا قبلــه وحــذف ثانيهمــا لســالمة مــا بعــده اســم وهــو الطرفــان، 
 ، األول من األلقاب لألول والثاني للثاني والثالث للثالث.قفكالم المؤلف فيه تلفي

 د وأن جاز أن ترىمتى يفق بزهي        وجزؤها  تحل بيحد وكاهن بي 

قوله: بيجد وكاهن بي؛ إلـى األشـطار التـي تكـون أشار باألحرف التسعة من 
فيهـــا المعاقبـــة، فاليـــاء للمنســـرح والحـــاء للرمـــل والـــدال للـــوافر والـــواو للهـــزج والكـــاف 

، وهـــذه 1(والبـــاء للمديـــد)للخفيـــف واأللـــف للطويـــل والهـــاء للكامـــل والنـــون للمجتـــث 
؛ الطويـل األشطار على قسمين: قسم هو محل للمعاقبة باالتفاق وذلك سـتة أشـطار

والمديــد والهــزج والرمــل والخفيــف والمجتــث. وقســم اختلــف فــي دخــول المعاقبــة فيــه 
إشــارة بهــذه  وذلــك ثالثــة أشــطار؛ الــوافر والكامــل والمنســرح. وقولــه: وجزؤهــا بزهــي؛

مــن غيــر نــزاع،  إلــى األجــزاء التــي هــي محــل المعاقبــةبزهــي  األربعــة مــن األحــرف
فالبــاء لمفــاعيلن والــزاي لفــاعالتن والهــاء لفــاعلن واليــاء لمســتفع لــن المفــروق الوتــد؛ 

وتكــون فــي جــزأين؛ فأمــا  واعلــم أن المعاقبــة تكــون فــي جــزء واحــد مــن هــذه األجــزاء
اء فيــه تعاقـــب مجــيء ذلــك فــي جــزء واحــد ففــي مفــاعيلن فــي الطويــل والهــزج، فاليــ

ذا دخله الكف سلم من القبض، وال يجوز  النون، فإذا دخله القبض سلم من الكف وا 
فيه دخول الكف والقبض معا ويجوز أن يسلم منهما معا؛ وأما مجـيء المعاقبـة فـي 

أين ففـــي فـــاعالتن فـــاعلن فـــي المديـــد، فـــالنون مـــن فـــاعالتن تعاقـــب األلـــف مـــن جـــز 
ســلم فــاعلن بعــده مــن الخــبن، ومهمــا زحــف  فــاعلن، فمهمــا زحــف فــاعالتن بــالكف
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فــاعلن بــالخبن ســلم فــاعالتن قبلــه مــن الكــف، وكــذلك فــاعالتن فــاعالتن فــي الرمــل 
المعاقبة فيهما بين النون من فاعالتن واأللف مـن فـاعالتن بعـده؛ فـإذا زحـف النـون 

ـــالعكس. ـــن فـــي وكـــذلك فـــاعالتن مســـ مـــن األول ســـلمت األلـــف مـــن الثـــاني وب تفع ل
المعاقبـــة فيهمـــا بـــين النـــون مـــن فـــاعالتن والســـين مـــن مســـتفع لن،]وكـــذلك الخفيـــف، 
النون مـن مسـتفع لـن واأللـف  نالتن في المجتث؛ المعاقبة فيهما بيفاع 1مستفع لن[

مـــن فـــاعالتن ألن النـــون مـــن مســـتفعلن فـــي ســـبب ألنـــه مفـــروق الوتـــد. فهـــذه أجـــزاء 
 2فعلن المجمـوع الوتـد فـيالمعاقبة ومحالها باألصالة فـي األشـطار السـتة، وأمـا مسـت

الكامــل فأصــله متفــاعلن دخلــه اإلضــمار فنقــل إلــى مســتفعلن، فقــال ابــن رشــيق فــي 
، وقـــال غيـــره هـــذا وهـــم ألن أصـــله متفـــاعلن وال 3"الســـين فيـــه تعاقـــب الفـــاء"العمـــدة: 

ـــوافر فأصـــله مفـــاعلتن دخلـــه العصـــب فنقـــل  ـــه المعاقبـــة، وأمـــا مفـــاعيلن فـــي ال تدخل
ن لحـــظ أصـــله قـــال ال معاقبـــة، ومـــن ال حـــظ الفـــرع قـــال ، فمـــإلـــى مفـــاعيلنو[ 55]أ

تعاقب الياء والنون، وأما مستفعلن المجموع الوتد فـي المنسـرح فـالواقع صـدرا يدخلـه 
الخبل فال تدخله المعاقبة والواقع عروضا لما امتنع فيه الخبـل لبنـاء مفعـوالت قبلـه، 

لمعاقبــة مــن األشــطار قيــل فيــه معاقبــة؛ فهــذه معاقبــة مقيــدة، فــالمؤلف قــدم مواضــع ا
فتبـين مـن ذلـك أن محـل تلـك األجـزاء  جملة وفاقا وخالفا، ثم بـين أجزاءهـا األصـلية

مــن األشــطار هــو المتفــق عليــه بأنــه محــل المعاقبــة واألشــطار الثالثــة الباقيــة محــل 
الخــالف، وســبب الخــالف األجــزاء الفرعيــة بــالزحف، هــل تلحــق باألصــلية فتــدخلها 

ها فــال معاقبــة. وقولــه: وجزؤهــا بزهــي؛ أي وجــزء المعاقبــة المعاقبــة أو تلحــق بأصــل
أي  باألصــالة هــو المشــار إليــه بقولنــا بزهــي. وقولــه: ومتــى يفقــد وقــد جــاز أن تــرى؛

متى فقد هذا الجزء المشار إليه وهو مفاعيلن فاعالتن وفاعلن ومستفع لن المفـروق 
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مســتفعلن المجمــوع غيــر عاقبــة فــي غيــره مــن األجــزاء؛ وذلــك الوتــد جــاز أن تــرى الم
 الوتد في الكامل والمنسرح، ومفاعيلن في الوافر واهلل أعلم.

ا برئ؛ فالبرئ مـا سـلم مـن المعاقبـة ألن الجـزء الـذي سـلم وفي نسخة: وجزؤه
التــي تصــيبه كمـا يبــرئ الســقيم مـن العلــة. قولــه: متــى  1مـن المعاقبــة بــرئ مـن العلــل

قد جاز أن ترى فيه، وهذا فيه نظر تفقد؛ أي إن فقد التعاقب من جزئها فهو برئ، و 
، لقولـــه: وجزؤهـــا؛ ألن الجـــزء ألنـــه يكـــون قولـــه: وقـــد جـــاز أن تـــرى؛ تكـــرارا معنويـــا

المضاف إلى التعاقب هو الـذي يجـوز أن يـرى فيـه التعاقـب، وفيـه مـع ذلـك قصـور 
لعدم اشتماله على بيان مواضع االتفاق مـن مواضـع الخـالف. وقـال بعضـهم: ذكـر 

البيــت اثنــى عشــر حرفــا دالـة علــى اثنــى عشــر بحــرا وهــذا وهــم فــي المؤلـف فــي هــذا 
العــدد وفــي المعنــى؛ أمــا الــوهم فــي العــدد فــإن حــروف الرمــز ثالثــة عشــر حرفــا كمــا 

وركــب علــى هــذا الكــالم  تقــدم، وأمــا الــوهم فــي المعنــى فــإن األشــطار تســعة خاصــة
الســببين  تخليطــا آخــر، ثــم قــال قولــه: وقــد جــاز أن تــرى؛ أي إذا حــذف أحــد ســاكني

مـــع جـــواز بقائهمـــا فهـــو المعاقبـــة وهـــذا كـــالم ال فائـــدة لـــه، فهـــو فـــي التحقيـــق رجـــوع 
بــالقهقرا، وشــارح آخــر عميــت عليــه المســالك فالحــديث فيــه غيــر مفيــد، واهلل الموفــق 

 بفضله وهو حسبي ونعم الوكيل.

 ومنعك للضدين مبدأ شطر لم      بأربعها كل مراقبة دعا

بان فــي جــزء واحــد فيســقط ســاكن أحــدهما وال يســقطان المراقبــة أن يقابــل الســب
جميعــا البتــة، وكــذلك ال يثبتــان جميعــا وتكــون فــي المضــارع اتفاقــا وفــي المقتضــب 

أعنـي اليـاء والنـون، ظ[ 55]أعلى الخـالف، فهـي فـي المضـارع فـي سـببي مفـاعيلن 
ـــا فيصـــير  مـــا أن يـــأتي مكفوف ـــاعيلن مقبوضـــا فيصـــير مفـــاعلن، وا  فإمـــا أن يـــأتي مف

                                                           

 في )ب( العلة.  1



74 
 

مـا أن يخـبن   -أعني الفاء والـواو  -، وفي المقتضب في سببي مفعوالت مفاعيل وا 
ـــأتي المضـــارع  مـــا أن يطـــوى فيصـــير فـــاعالت، وال يجـــوز أن ي فيصـــير مفاعيـــل، وا 
، والمقتضـب ســالما البتــة. قولـه: ومنعــك للضــدين؛ يعنـي بالضــدين الحــذف واإلثبــات

ثباتهمـــا معـــا، بـــل تثبـــت ومعنـــى منعهمـــا أن تمنـــع حـــذف ســـاكني الســـببين معـــا أو ا
أحدهما وتحذف اآلخر فيدعى ذلك بالمقاربة أي يسمى بها. وقوله: مبـدأ شـطر لـم؛ 

لم؛ إلـــى المضــارع وبـــالميم إلـــى وع والبحــر، وأشـــار الــالم مـــن قولــه:أراد بالشــطر النـــ
المقتضــــب مفعــــوالت. المقتضــــب، ومبــــدأ شــــطر المضــــارع مفــــاعيلن، ومبــــدأ شــــطر 

مفـاعيلن فـي المضـارع وسـببي مفعـوالت فـي المقتضـب وقوله: بأربعها؛ يعني سببي 
كمــــا تقــــدم بيانــــه. واعلــــم أن المعاقبــــة والمراقبــــة يجتمعــــان فــــي أنــــه إذا حــــذف أحــــد 
الساكنين مـن السـببين ثبـت اآلخـر وجوبـا ويفترقـان بـأن المعاقبـة يجـوز فيـه اثباتهمـا 

اكني السـببين ، وبـأن المعاقبـة تكـون بـين سـمعا، والمراقبة ال يجوز فيه اثباتهمـا معـا
كانا في جزء أو في جزأين، والمراقبة ال تكون إال في جـزء واحـد، والمعاقبـة مـأخوذة 

مـــن الســـببين تـــداوال الحـــذف وتناوبـــاه، وأمـــا )مـــن تعاقـــب الـــراكبين فكـــذلك الســـاكنان 
 فثبت اآلخر. 1(المراقبة فسميت بذلك ألنه يراقب حذف أحد الساكنين

 بكملها فافعل بها أيها تشا     وأبحر طي جز مكانفة لها

لــى المنســرح باليــاء أشــار لــى البســيط بــالجيم ،بالطــاء إلــى الســريع، وا  لــى  ،وا  وا 
يعني أن في كل هذه األبحـر جـزء  ؛والمكانفة لغة إنما هي المحافظة .الرجز بالزاي

مســـتفعلن المجمـــوع الوتـــد، وفـــي الســـريع والمنســـرح مفعـــوالت لكـــن فيهمـــا مـــا يحفـــظ 
ســقاط الجــزأين مــن  المعاقبــة والمراقبــة يجــاز فيهــا إســقاط ســاكني الســببين بالخبــل وا 
 .فافعـل بهـا أيهـا تشـا :وهذا معنـى قولـه ؛بالخبن لألول والطي للرابع أحدهما خاصة
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في مستفعلن الواقـع صـدرا، وأمـا الواقـع عجـزا فقـد تقـدم  1ولكن هذا في المنسرح وهو
راجع في كالم المؤلف بسبب عده أوال أنه يمتنع فيه الخبل فجاز فيه التعاقب، فال ت

، فــإذا ســقط ســاكن المنســرح فــي أبحــر المعاقبــة، وعــده لــه ثانيــا مــن أبحــر المكانفــة
ن ســـقط  الســـبب األول مـــن مســـتفعلن بـــالخبن يبقـــى مـــتفعلن فينقـــل إلـــى مفـــاعلن، وا 

ن دخلـــه الخبـــل  بحـــذف ســـاكني 2ســـاكن الســـبب الثـــاني بـــالطي نقـــل إلـــى مفـــتعلن، وا 
فعلـتن وهـي الفاصـلة الكبيـرة، وأمـا مفعـوالت فـإن دخلـه الخـبن نقـل  السببين نقـل إلـى

ن دخلـه الخبـل نقـل إلـى فعـالت،  ن دخله الطي نقل إلى فاعالت، وا  إلى مفاعيل، وا 
وهــذا معنــى قولــه: فافعــل بهــا أيهــا تشــا، لكــن بشــرط أن ال يــدخل الجــزء علــة الزمــة 

الثـــاني مـــن البســـيط فإنـــه مقطـــوع فـــال يجـــوز فيـــه الخـــبن، وكـــذلك  و[55]أ كالضـــرب
، وكــذلك العــروض الضــرب الثالــث مــن العــروض الثانيــة منــه فإنــه يمتنــع فيــه الطــي

الثالثة منه فإنها مقطوعة وكذلك ضربها فهما ممنوعان مـن الطـي، وكـذلك الضـرب 
الخـبن  يدخلـهالثاني من الرجز فإنه مقطوع فهو ممنوع من الطـي وكـذلك السـريع ال 

فــي عروضــه وضــربها األول والثــاني والطــي ال يــدخل فــي العــروض الثالثــة والرابعــة 
لمــا قــدمنا، وكــذلك المنســرح الطــي ممنــوع فــي عروضــه الثانيــة والثالثــة والخــبن  منــه

ممتنــع فــي عروضــه األولــى، وأمــا كــل جــزء ســباعي بــاق علــى حالــه لــم تدخلــه علــة 
الخــبن أو الطــي  وأإنــه يجــوز أن يدخلــه الخبــل كملهــا؛ فوهــو المــراد بقولــه: ب الزمــة

                  .وهو معنى قوله: فافعل بها أيها تشا

 علل األجزاء:

 وما لم يكن مما مضى ادع بعلة      زيادته والنقص فرقا لذي النها

 عروضا وضربا ماعدى الخرم في ابتدامواقعها إعجاز األجزاء إن أتت      
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 1فــي العلــل، والعلــة هــي مــا يعتــري األجــزاء ]التــي[ لمــا فــرغ مــن الزحــاف شــرع
تقــــع فــــي محــــل العــــروض والضــــرب مــــن زيــــادة عليهــــا أو النقصــــان منهــــا أو لــــزوم 
ســالمتها مــن الزيــادة عليهــا أو النقصــان منهــا؛ والفــرق بــين العلــة والزحــاف أن العلــة 

: وهـذا معنـى قولـه .الزمة والزحاف عـارض، والعلـة تخـتص باألعـاريض والضـروب
قعها إعجاز األجزاء؛ أي أواخرها إن أتت عروضـا وضـربا، والزحـاف ال يخـتص موا

بها. والعلة ال تخـتص بثـواني األسـباب والزحـاف خـاص بهـا، والزحـاف ال يكـون إال 
واختلف في الخرم فقيل هو من الزحاف وهو ظاهر مـذهب الخليـل، وقيـل  .بالنقص

از األجـزاء وذكـر أنـه يكـون علة وهو ظاهر كالم المؤلـف إال أنـه اسـتثثناه مـن إعجـ
الخـالف، أي الجـانبين يغلـب فيـه، فمـن نظـر أنـه وقـع فـي  2ومنشـأ في ابتداء الجـزء

األوتــاد جعلــه مــن العلــل، ومــن نظــر أنــه ال يلــزم جعلــه مــن الزحــاف، ويــأتي الكــالم 
 عليه إن شاء اهلل.

 فزد سببا خفا لترفيل كامل       بغايته من بعد جزء له اهتدى

زيـادة سـبب خفيـف فـي آخـر وتـد بدأ بأسماء الزيادة وهي أربعة: الترفيل وهـو 
تزاد في آخره تاء ونون ساكنة، وتقلب النون األصـلية ألفـا ؛ مثاله: متفاعلن مجموع،

مرفــل بمعنــى  3فيصــير الجــزء بــذلك متفــاعالتن، والترفيــل بالفــاء اإلطالــة، يقــال ثــوب
مجزوء الكامل ومحله الضرب، وهذا معنى وال يدخل الترفيل إال في متفاعلن  طويل

قوله: بغايته، ألن الغاية هو الضرب من كل بيـت وهـو آخـره؛ فالضـرب الثـاني مـن 
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]أن  العروض الثالثة من الكامل مجـزوء ومرفـل، وقولـه: مـن بعـد جـزء؛ أي مـن بعـد
 .2]ويدخله[الجزء فحينئذ يهتدي له الترفيل 1دخله[

 وسبغ به المجزوء في رمل عدى  ومجزوهج ذيله بالسكن ثامنا      

يــزاد فــي  ؛مثالــه: متفــاعلن ،اإلذالــة زيــادة حــرف ســاكن فــي آخــر وتــد مجمــوع
وتقلــب النــون األصــلية ألفــا فيصــير الجــزء بــذلك متفــاعالن ســاكن  ســاكنة آخــره نــون

النــون، وكــذلك مســتفعلن المجمــوع الوتــد يصــير باإلذالــة مســتفعالن ســاكن ظ[ 55]أ
 -شـبه الجـزء بـذلك -بالذال المعجمة مأخوذ مـن ذيـل الثـوب والفـرسالنون؛ واإلذالة 

وال تـدخل اإلذالـة مـن األجــزاء إال فـي متفـاعلن فـي الضــرب الثـاني للعـروض الثالثــة 
المجزوءة من الكامل، وفي مسـتفعلن فـي الضـرب األول للعـروض الثانيـة المجـزوءة 

لجيم للبسيط، ولما كـان ؛ فالهاء للكامل واهج من البسيط، وهذا معنى قوله: ومجزو
 متفاعلن ومستفعلن سباعيين كانت اإلذالة فيهما ثامنة الحروف.

يغ فزيادة حرف ساكن في آخر سبب خفيف، مثاله: فـاعالتن؛ تـزاد بوأما التس
ن سـاكن افي آخره نون ساكنة وتقلب النون األصلية ألفا فيصير الجزء بـذلك فاعالتـ

وال يـــدخل إال فـــي  .ذلـــك بمعنـــى طويـــل النـــون، ويقـــال ذيـــل ســـابغ ودرع ســـابغ، كـــل
المجــزوءة مــن الرمــل والمجــرور مــن  فــاعالتن فــي الضــرب األول للعــروض الثانيــة

 .قوله: سبغ به؛ عائد على الساكن

 

 

ن زدت صدر الشطر ما دون خمسة      فذلك خرم وهو أقبح ما يرى  وا 
                                                           

 أثبتها من )ب(.  1
 أثنتها من )ب(.  2
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ــــادة نقطــــة، ولمــــا كــــان الخــــرم  1(لمــــا كــــان الخــــزم بالزيــــادة) ــــالزاي بزي كــــان ب
بالنقصان كان بالراء بنقص نقطة، والخزم مصدر خزمت البعير إذا جعلت في أنفه 

وهـــي حلقـــة مـــن شـــعر، وشـــبه الجـــزء بالزيـــادة فـــي أولـــه بمـــا يـــزاد فـــي أنـــف  الخزامـــة
البعير، والخزم يأتي تارة حرفا واحدا من حروف المعـاني وتـارة كلمـة مـن حـرفين أو 

، وال يحتســب بشــيء مــن ذلــك فــي مــن ثالثــة، وربمــا جــاء بأربعــة أحــرف فــي القليــل
ا جــاء فــي الخــزم فيــه بزيــادة حــرف قــول امــرئ القــيس فــي روايــة ابــن مــالتقطيــع فم

 :2كيسان

 لزمّ في بجاد مُ  ناس  ودقه     كبير أُ  ينَ فانِ يدا في أَ بِ تَ  وكأنَّ  

الخزم فيه بزيـادة كلمـة مـن فالواو في أول البيت زيادة على الوزن، ومما جاء 
 حرفين قول اآلخر:

 دونه األبواب لقُ غْ فى وتُ جْ ني أَ نَّ إِ      3سالمة يا مطر بن ناجية بن

 

فحرف النداء زائد، ومما جاء بكلمة من ثالثة أحرف قول كعب بن مالـك بـن 
 :ماعثمان بن عفان رضي اهلل عنه

                                                           

 ساقطة من )ب(.  1
هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن كيسان، والكيسان الغدر، اسم له.   2

وهي لغة سعدية، وكان ابن كيسان نحويا ومغفال، وكان أبو الحسن فاضال حلط المذهبين 
هـ. وله من الكتب:"تلقيب 599، توفي ببغداد سنة -البصريين والكوفيين–وأخذ عن الفريقين 
ركاتها"، "المذكر والمؤنث"، "معاني القرآن" وغيرها. انظر: الفهرست القوافي وتلقيب ح

 (. 5/565(؛ تاريخ األدب لبروكلمان )5/91)
 في )ب( سامة.  3
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 1مامهم للمنكرات وللغدرأهم        عِ بعد منْ  موالَ أسْ  م  لقوْ  تُ بْ جِ لقد عَ  

وممـا جـاء بكلمــة مـن أربعـة أحـرف قـول علـي رضــي اهلل ، 2]فكلمـة لقـد زيـادة[
 عنه:

 3كَ يَ وادِ للموت فإن الموت القيك        وال تجزع من الموت إذا حل بَ  كَ يَ ازِ يَ اشدد حَ 

 :5وربما جاء الخزم في أول النصف الثاني كقول لبيد، 4]فكلمة اشدد زائدة[

 6لْ مَ هَ  بَّ إذا صُ  بكل ملثوم           حولنا قيام   بانيقُ والهَ 

، وهـــذا البيـــت مـــن عـــروض الرمـــل، ومنـــه قـــول فالبـــاء مـــن قولـــه: بكـــل؛ زائـــدة
 اآلخر:

 ي ما علمن  ي رائب       ويعلم الجاهل مِ ن  ابك مِ ما رَ لَّ كُ 

                                                           

1 ،  5996. بيروت: دار صادر،5انظر: كعب بن مالك األنصاري. الديوان . ط  
م كعب .وهو ليس كما قال المؤلف كعب بن مالك بن عثمان بن عفان، وال يوجد اس27ص

 لشاعر حفيد الصحابي عثمان بن عفان، وستجد ترجمة الشاعر كعب كذلك في المرجع. 
 أثبتها من )ب(.  2
 .557، ص 5772. دار المعرفة: بيروت، 3انظر: علي بن أبي طالب. الديوان . ط  3
 أثبتها من )ب(.  4
هو لبيد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامري: أحد الشعراء الفرسان األشراف في   5

الجاهلية، من أهل عالية نجد. أدرك اإلسالم ووفد على النبي صلى اهلل عليه وسلم، من 
طبقة الشعراء الثالثة، وترك الشعر. سكن الكوفة. وهو أحد أصحاب المعلقات، وعاش عمرا 

 . 23انظر: طبقات فحول الشعراء للجمحي ص هـ.15طويال. توفي نحو 
 .97، ص  5771. بيروت: دار المعرفة،  5انظر: لبيد بن ربيعة. الديوان. ط  6
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فالواو من قوله: ويعلم؛ زائدة، وربما اجتمع ذلك في أول الصـدر وأول العجـز كقـول 
 : 1طرفة

 2هْ مُ دَ عَ  م  دِ عْ مُ  رُّ ضُ إذ ال يَ       مكُ هل تذكرون إذ نقاتلُ 

فــزاد فــي أول الصــدر هــل، وفــي أول العجــز إذ. ولمــا كــان الخــزم يــدخل فــي 
ن زدت صــــدر  أول الصــــدر مــــن البيــــت وفــــي أول العجــــز، فلــــذلك قــــال المؤلــــف: وا 

الـذي هـو نصـف البيـت كـان النصـف  و[53]أ الشطر؛ فأضاف الصدر إلى الشطر
، قوله: وهو أقبح ما يـرى؛ اتفـق األول والثاني مع أن إتيانه في النصف األول أكثر

الناس على قبحه وعلى أنه لـيس فـي الزحـاف أقـبح منـه، قـالوا ولـم يقـع قـط لمحـدث 
 وهو في شعر العرب قليل نادر الوقوع.

 االخزم ما انفر  و)صلم( ووقف كشف   وحذف وقطف قص القطع وحده    

 

ثم فسرها بعـدها كمـا رتبهـا  1[لما فرغ من الزيادة شرع في تعديد علل النقص]
فــي الــنظم، وقولــه: مــا انفــرا؛ أي انقطــع ألن جميــع مــا نقــص مــن الجــزء بمنزلــة مــا 

 قطع منه.

                                                           

هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد، البكري الوائلي، أبو عمرو: شاعر جاهلي من  1 
بن الهند بقتله  هـ ، أمر الملك عمرو-ق 87الطبقة الرابعة، ولد في بادية البحرين نحو سنة 

هـ.  -ق 77ألبيات بلغه أنه هجاه بها، فقتل شابا في العشرينات من عمره، وكان ذلك نحو 
(؛ ابن قتيبة. 3/552له معلقة مشهورة شرحها الكثير من العلماء. انظر: الزركلي. األعالم )

مام (؛ فؤاد سزكين. تاريخ التراث العربي.الرياض:جامعة اإل597-5/528الشعر والشعراء )
 . 59-51، صص 7.ج5995اإلسالمية،

 .69، ص 5773. بيروت: دار المعرفة، 5انظر: طرفة بن العبد. الديوان . ط  2



81 
 

 به اثر سكن بد واألثقل انتفا        نففي حاسبوك الحذف للخف واقطف

مــن آخــر الجــزء، مثالــه: فعــولن؛ يحــذف  الحــذف مــا حــذف منــه ســبب خفيــف
منه الالم والنون فيبقـى فعـو، وكـذلك مفـاعيلن يحـذف منـه لـن فيبقـى مفـاعي، فينقـل 

الجزء لما حـذف آخـره شـبه بالـذي  إلى فعولن؛ والحذف لغة قطع الذيل وغيره، فكأن
، ويـدخل الحـذف مـن األجـزاء فعـولن ومفـاعيلن وفـاعالتن المجمـوع الوتـد، قطع ذيله

ليه أشار بالحاء من ومن  األبحر في العروض األولى من الرمل وضربها الثالث، وا 
ليه أشار باأللف، وفي الضرب الثالـث  حاسبوك، وفي الضرب الثالث من الطويل وا 

ليه أشار بالسين، وفي العروض الثالثـ مـن المديـد  ةللعروض األولى من المتقارب وا 
ليـــه أشـــار بالبـــاء ليـــه أشـــار )الثـــاني  ، وفـــي الضـــربوضـــربها الثالـــث وا  مـــن الهـــزج وا 

ليــه أشــار بالكــاف.  2(بــالواو، وفــي الضــرب الثــاني للعــروض األولــى مــن الخفيــف وا 
 وقوله: للخف؛ أي للسبب الخفيف.

ســكان مــا قبلــه، ]مثالــه[ مفــاعلتن تحــذف تــاؤه  3والقطــف حــذف ســبب خفيــف وا 
منه قطفت ونونه وتسكن المه فيبقى مفاعل فينقل إلى فعولن، والقطف لغة القطع و 

الثمــرة، فشــبه الجــزء لمــا حــذف منــه ســبب وحركــة بــالثمرة التــي قطفــت وقــد علــق بهــا 
؛ وال يـــدخل القطـــف إال فـــي مفـــاعلتن فـــي العـــروض األولـــى مـــن شـــيء مـــن الشـــجرة

ليه أشار بالـدال مـن بـد، واعلـم أن مفـاعلتن مركـب مـن وتـد  الوافر وضربها األول وا 
التــاء والنــون وهــو الســبب الخفيــف  مجمــوع وســببين ثقيــل وخفيــف. فــإذا حــذف منــه

وسكن الـالم وهـو ثـاني السـبب الثقيـل، صـار سـببا خفيفـا وهـذا معنـى قولـه: واقطفـن 
بــه؛ يعنــي بحــذف الســين الخفيــف اثــر ســكن. قولــه: واألثقــل انتفــى؛ إذا ســكن ثــاني 

                                                                                                                                                                                     

 أثبتها من )ب(.  1
 ساقطة من )ب(.  2
 أثبتها من )ب(.  3
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، فاألثقــل صــفة حــذف الســبب الثقيــل صــار خفيفــا فينتفــي الســبب الثقيــل بالضــرورة
 سبب.موصوفها وهو ال

تنبيه: ثبت قوله: بـد، فـي بعـض النسـخ بـدال مشـددة فاسـتقام بـه وزن البيـت، 
 والوزن ينكسر بتحريك الدال فاعلمه. 1(بعد الدال)وثبت في بعضها باأللف 

 وحسبك فيها القصر حذفك ساكنا      وتسكين حرف قبله إذا حكى العصا

القصــر حــذف آخــر الســبب الــذي فــي آخــر الجــزء وتســكين مــا قبلــه، مثالــه: 
فينقـــل إلـــى ظ[ 53]أ فيصـــير فـــاعالت 2وتســـكن التاء]قبلهـــا[فـــاعالتن تحـــذف نونـــه 
والقصــر لغــة المنــع، فكــأن الجــزء لمــا حــذف آخــره وأســكن مــا  .فــاعالن ســاكن النــون

 لحركة في آخـرهمن ظهور ا 3(نحو العصا)قبله منع من الحركة كما منع المقصور 
ويـدخل القصـر مـن األجـزاء  .بذلك، وهـذا معنـى قولـه: إذا حكـى العصـى 4فاشتبها[]

 ؛فاعالتن إذا كان مجموع الوتد، وفي مستفع لن المفروق الوتـد فـي مجـزوء الخفيـف
ليـه أشـار ويدخل من األبحر فـي الضـرب الثـاني مـن ال عـروض األولـى مـن الرمـل وا 

ليـه أشـار  بالحاء من حسبك، وفي الضـرب الثـاني للعـروض األولـى مـن المتقـارب وا 
ليــه أشــار بالبــاء،  بالســين، وفــي الضــرب األولــى مــن العــروض الثانيــة مــن المديــد وا 

ليه أشار بالكاف.وفي الضرب الثاني من العروض الثانية   من الخفيف وا 

 له حواكذا القطع لكن ذاك من سبب جرى     وفي وتد هذا وجهي 

                                                           

 ساقطة من )ب(.  1
 مخرومة في )أ(، وأثبتها من )ب(.   2
 في )ب( كالعصى  3
 مخرومة في )أ(، وأثبتها من )ب(.  4
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تحـذف منـه  ؛مثاله: فاعلن .القطع حذف آخر الوتد المجموع وتسكين ما قبله
وكـــذا مســـتفعلن  .فينقـــل إلـــى فعلـــن ســـاكن الـــالم النـــون وتســـكن االـــالم فيبقـــى فاعـــل

ويـدخل  .المجموع الوتد؛ تحذف نونه وتسكن المه فيبقى مستفعل فينقل إلى مفعولن
فــــاعلن، ويـــدخل مـــع الحـــذف فــــي القطـــع مـــن األجـــزاء فــــي هـــذين الجـــزأين وفـــي مت

فــــاعالتن وفعــــولن ويســــمى: البتــــر، ويــــدخل مــــع مــــن األبحــــر فــــي الضــــرب الثــــاني 
ليـه أشـار بـالجيم  للعروض األولـى والضـرب الثالـث للعـروض الثانيـة مـن البسـيط، وا 

وفــي الضــرب الثــاني للعــروض األولــى والضــرب الرابــع للعــروض . مــن قولــه: وجهــز
ليــه أشــار بالهــاء، وفــي الضــرب الثــاني للعــروض األولــى مــن  1الثالثــة مــن الكامــل وا 

ليــه أشــار بــالزاي. قولــه: كــذا القطــع؛ يعنــي مثــل القصــر فــي حــذف األخيــر  الرجــز وا 
، والفرق بينهما أن القصر يكون في السبب والقطـع يكـون فـي الوتـد وتسكين ما قبله

بــين الجــيم والــزاي، وعــد  المجمــوع، وجعــل بعــض الشــارحين البــاء عوضــا عــن الهــاء
الهـــاء المتصـــلة بـــالالم مـــن لـــه رمـــزا، فـــزعم أن القطـــع يـــدخل المديـــد وهـــذا وهـــم ألن 
القطــع فــي المديــد جــزء مــن المســمى ألنــه يجتمــع مــع الحــذف فيســمى الجميــع أبتــر 

يقال محذوف مقطوع  2على ما أشرنا إليه وهو مذهب الخليل، وعلى مذهب الزجاج
 اهلل تعالى.  ويأتي ذلك عن قريب إن شاء

ال فصلم والسريع به ارتدا       وحذفك مجموعا دعوا حد كامل  وا 

                                                           

 في )ب( الثانية.  1
هو إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة. ولد ببغداد سنة   2

هـ، كان في صغره يخرط الزجاج، ثم مال إلى النحو فعلمه المبرد. كان من كّتاب لوزير 515
هـ. من كتبه: "معاني 355توفي ببغداد سنة  القاسم بن عبيد اهلل بن سليمان العباسي.=

(؛ 5/17القرآن"،"العروض"،"خلق اإلنسان"،"األمالي" وغيرها. انظر: األعالم للزركلي )
 .  77الفهرست للنديم، ص



84 
 

الحذذ حذف وتـد مجمـوع، مثالـه: مسـتفعلن المجمـوع الوتـد، تحـذف منـه الوتـد 
وهو علن فيبقى مستف فينقل إلـى فعلـن سـاكن العـين، وكـذلك متفـاعلن يحـذف منـه 

بــذالين معجمــين وهــو الخفــة علـن فيبقــى متفــا فينقــل إلـى فعــل محــرك العــين؛ والحـذذ 
وهــو أيضــا القصــر، وســمي الجــزء بــذلك لقصــره بحــذف وتــده، وال يــدخل الخــذذ مــن 

ومتفـاعلن. هـذا مـذهب بعضـهم كمالـك بـن  األجزاء إال فـي مسـتفعلن المجمـوع الوتـد
وغيــره، ومــذهب الجمهــور وأنــه ال يــدخل إال فــي متفــاعلن خاصــة، ولــذلك  1المرحــل

اخـــتص بالضـــرب للعـــروض األولـــى والعـــروض الثانيـــة وضـــربها األول والثـــاني مـــن 
 الكامل.

وأمـــا الصـــلم فحـــذف وتـــد مفـــروق ومثالـــه: مفعـــوالت، يحـــذف وتـــده وهـــو الت 
ولـــذلك و[ 51أ] فيبقـــى مفعـــو فينقـــل إلـــى فعلـــن ســـاكن العـــين وال يـــدخل إال مفعـــوالت

اخــتص بــه الضــرب الثالــث للعــروض األولــى والضــرب الثــاني للعــروض الثانيــة مــن 
نمـــا كـــان وتـــدا  ن لـــم يكـــن المحـــذوف وتـــدا مجموعـــا وا  ال؛ يعنـــي وا  الســـريع. قولـــه: وا 

 مفروقا فهو الصلم.   

 ووقف وكشف في المحرك سابعا      فاسكن وأسقط بحر طي ول الهدى 

ـــاؤه فيصـــير الموقـــوف مـــا ســـكن ســـابعه المت ـــه: مفعـــوالت  تســـكن ت حـــرك، مثال
مفعــوالْت، والمكشــوف مــا ذهــب ســابعه المتحــرك، مثالــه مفعــوالت تحــذف منــه التــاء 
فيبقـــى مفعـــوال فينقـــل إلـــى مفعـــولن، وال يـــدخل الوقـــف والكشـــف مـــن األجـــزاء إال فـــي 

                                                           

هو مالك بن عبد الرحمان بن فرج بن أزرق، أبو الحكم، ابن المرحل: أديب من الشعراء،   1
وسكن سبتة وولى القضاء بجهة غرناطة وغيرها. توفي  هـ،771من أهل مالقة، ولد بها سنة 

هـ. كان من الكّتاب وعرف بالشعر حتى سمي شاعر المغرب. له عدة 799بفاس سنة 
مؤلفات منها: "الموطأة"، "الواضحة"، "الوسيلة الكبرى" وغيرها. انظر: األعالم للزركلي 

 (.5/565(؛ بغية الوعاة للسيوطي )2/573)
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ليهـا أشـار بالطـاء واليـاء  مفعوالت، ويدخل الوقف والكشـف فـي السـريع والمنسـرح، وا 
ــــدخل الكشــــفمــــن طــــ ــــى وضــــربها الثــــاني  ي، فأمــــا الســــريع في ــــي عروضــــه األول ف

والعـــروض الثانيـــة وضـــربها األول والعـــروض الرابعـــة وضـــربها؛ ويـــدخل الوقـــف فـــي 
وضـــربها، وأمـــا المنســـرح  1الضـــرب األول للعـــروض األولـــى وفـــي العـــروض الثانيـــة

بها. فيدخل الوقف في عروضه الثانية وضربها، والكشف في عروضـه الثالثـة وضـر 
ـــى الوقـــف ، هـــذا تلفيـــق2(ســـكن وأســـقطأف: )قولـــه ، فإســـكان المحـــرك ســـابعا راجـــع إل
س وقيـل هـو مـن المقابلـة، قابـل اثنـين بـاثنين  قاط المحرك سابعا راجـع إلـى الكشـفوا 

وهــذا وهــم ألن المقابلــة إنمــا تكــون بــين المتضــادين حســبما تقــرر فــي علــم البــديع. 
 .اتبع؛ أمر من ولى يلي إذا 3وقوله: ول الهدى

 في الدعا 4وقطعك للمحذوف بتر بسبسب       وقيل المديد اختص باسمه

البتر اجتماع الحذف والقطع في جزء واحـد، مثالـه: فـاعالتن المجمـوع الوتـد، 
وتسـكن  5[ألفـه]وتـده وهـو عـال بـأن تحـذف ثم يقطـع يحذف سببهاألخير فيبقى فاعال

الــالم قبلهــا فيبقــى فاعــل ســاكن الــالم فينقــل إلــى فْعلــن، وكــذلك فعــولن يحــذف المــة 
فينقـل إلـى فـل.  6فيبقى فعو فتحذف واوه وتسكن عينه]فيبقى فْع ساكن العـين[ ونونه

سكانها معا بمعنى القطع أيضا وهو أبلغ مـن الحـذف، وال يكـون  والبتر بفتح التاء وا 
البتــر مــن األبحــر فــي الضــرب  اعالتن وفعــولن، ويــدخلالبتــر فــي األخــزاء إال فــي فــ

                                                           

 .في )ب( الثالثة  1
 في )ب( فأسقط وأسكن.  2
 ساقطة من )ب(.  3
 في )ب( باسميه.  4
 أثبتها من )ب(.  5
 أثبتها من )ب(.  6
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ليه أشار بالسين من قوله: بسبسـب،  الرابع للعروض من المتقارب من غير نزاع، وا 
ليه أشار بالبـاء، وأنكـر الزجـاجي  1وفي الضرب الثاني للعروض الثالثة من المديد وا 

تماعهمـا بتـرا تسمية اجتمـاع الحـذف والقطـع فـي المديـد بتـرا، وزعـم أنـه ال يسـمى اج
إال في المتقارب ألن فعولن يبقى فيه علـن فـل، وأمـا المديـد فـإن فـاعالتن يبقـى فيـه 

نمــا يقــال لــه محــذوف نعلــ مقطــوع وهــذا معنــى قولــه: وقيــل  فعلــن ولــيس ذلــك بتــرا وا 
 ؛ أي بالحذف والقطع فيدعى بذلك وال يدعى بترا واهلل أعلم.2المديد اختص باسمه

 زحاف:ما جرى من العلل مجرى ال

 ظ[41]أ رمه بداثوسل ودا أخرم للضرورة صدرها      ووضع فعولن ثلمة  

 ره         وللخرب اعلم بالمراتب ما خفىتووضع مفاعيلن لخرم وش 

 وخرم ونقض فيه عقص وقد مضى       مفاعلتن للعضب والقصم والجمم

الخــــرم حــــذف أول حــــرف مــــن الجــــزء األول مــــن البيــــت وهــــو مــــراد المؤلــــف 
، 3بالضرر، وال يكون في أول الجزء من النصف الثاني عند الخليل خالفـا لألخفـش

، فشـــبه حـــذف أول حـــرف مـــن والخـــرم لغـــة مصـــدر خرمـــت األنـــف واألذن وغيرهمـــا
الجــزء بخــرم األنــف ألن أنــف الشــيء أولــه؛ ويــدخل الخــرم خمســة أبحــر: المتقــارب، 

                                                           

 في )ب( الزجاج، وهو األصح.  1
 في )ب( باسميه.  2
هو سعيد بن مسعدة الجاشعي بالوالء، البلخي ثم البصري، أبو الحسن المعروف باألخفش   3

األوسط: نحوي، عالم باللغة واألدب، من أهل بلخ، سكن البصرة وأخذ اللغة عن سيبويه، 
هـ، زاد في العروض بحر"الخبب"، له عدة كتب منها: "القوافي"، "معاني 552توفي حوالي 

(؛ تاريخ التراث لسزكين 575-3/575وغيرها. انظر: األعالم للزركلي )الشعر"،"االشتقاق"، 
 (.5/525(؛ تاريخ األدب لبروكلمان )8/577)
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إليهــا بقولــه: ســل ودا؛ وال والمضــارع، والهــزج، والــوافر، والطويــل. وهــي التــي أشــار 
يدخل من األجزاء إال فعولن ومفاعيلن ومفاعلتن، ألن الخرم ال يكـون إال فـي أوائـل 

ألن السـبب إذا  المجموعة وليس مـن األجـزاء مـا أولـه وتـد سـوى هـذه الثالثـة األوتاد
ن كان ثقيال فيجـوز  لئال يؤدي إلى االبتداء بالساكن، كان خفيفا امتنع حذف أوله وا 

انه باإلضــمار، ويجــري فيــه مــن االمتنــاع مــا يجــري فــي الخفيــف؛ فــالخرم اســم إســك
واقع على حذف أول حرف مـن الجـزء األول مـن البيـت، أي جـزء كـان مـن األجـزاء 

يـــدخلها الخـــرم. ثـــم لمـــا كانـــت هـــذه األجـــزاء الثالثـــة مختلفـــة بحســـب  1الثالثـــة التـــي
مـــن ذلـــك اســـم  ســـالمتها وبحســـب مـــا يطـــرأ عليهـــا مـــن الزحـــاف وضـــع لكـــل صـــورة

؛ فالبيــت األول 2(الثالثــة األبيــات)يخصــها، وأخــذ المؤلــف فــي بيــان ذلــك فــي هــذه 
الخرم إذا دخل فعولن، والثـاني ألسـمائه إذا دخـل مفـاعيلن، والثالـث  3[ألسماء]منها 

ألسمائه إذا دخل مفاعلتن. ثم إن المؤلف جعل كالمه فـي بيـان أسـماء الخـرم علـى 
ـــدأ باســـم الخـــرم إ ـــم اســـمه إذا مراتـــب، فب ذا دخـــل الجـــزء وهـــو ســـالم مـــن الزحـــاف، ث

 5ه[دخلـ] كان سـباعيا و في خامسه، ثم اسمه إذا  المنفرد الخرم مع الزحاف 4ه[دخل]
الخـرم مـع الزحـاف المـزدوج فـي  6ه[دخلـ]الخرم مع الزحاف في سابعه، ثم اسمه إذا 

خامسه وسابعه، وهذا معنى قوله: اعلم بالمراتب ما خفى؛ مـع هـذا البيـان لـم يخـف 
 . تعالىفهم شيء من كالمه إن شاء اهلل

                                                           

 ساقطة من )ب(.  1
 في )ب( األبيات الثالثة.  2
 أثبتها من )ب(.  3
 أثبتها من )ب(.  4
 أثبتها من )ب(.  5
 أثبتها من )ب(.  6
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قوله: ووضع فعولن ثلمة ثرمة بدا؛ لفعولن صـورتان: صـورة سـالمة، وصـورة 
ذلـك الخـرم ثلمـا قبض. فلـه بحسـب ذلـك اسـمان، فـإن دخلـه الخـرم وهـو سـالم سـمي 

فتحهــا وذلــك بــأن تحــذف فــاؤه فيبقــى عــولن فينقــل إلــى فعلــن؛ والــثلم ببإســكان الــالم و 
مأخوذ مـن ثلـم اإلنـاء وغيـره، وشـبه الجـزء الـذي سـقط أولـه باإلنـاء الـذي ثلـم طرفـه، 

تحــذف نونــه بــالقبض  1قيــل لــه أثــرم وذلك]بــأن[ فــإن دخــل الخــرم فعــولن مــع القــبض
فينقـل إلـى فْعـل سـاكن العـين، وهـو مـأخوذ مـن ثـرم اإلنـاء وفاؤه بـالخرم فيبقـى عـول 

وهـو أكثــر مــن الــثلم ولــذلك ســمي بــه الخـرم مــع القــبض. ولمــا كــان فعــولن أول جــزء 
. 2(كــان الــثلم والثــرم خاصــين بالطويــل والمتقــارب)مــن الطويــل وهــو جــزء المتقــارب 

صـورة  :صـورو[ 52]أقوله: ووضع مفاعيلن لخرم وشتره؛ وللخرب لمفـاعيلن ثـالث 
ســالمة، وصـــورة قـــبض، وصـــورة كـــف؛ فلـــه بحســب ذلـــك ثالثـــة أســـماء. فـــإذا دخلـــه 

وقيــل للجــزء أخــرم وذلــك بــأن تحــذف ميمــه  ،الخــرم وهــو ســالم بقــي عليــه اســم الخــرم
فيبقــى فــاعيلن فينقــل إلــى مفعــولن، فــإذا دخلــه مــع القــبض بــأن تحــذف يــاؤه بــالقبض 

من شتر العين وهو شق جفنها فيبقى فاعلن سمي أشتر، وهو مأخوذ  وميمه بالخرم
وانقالبهـــا فكـــأن الجـــزء لمـــا حـــذف أولـــه وخامســـه واســـتقبح النظـــر فيـــه شـــبه بـــالجفن 
األشـتر، فــإن دخلـه مــع الكـف قيــل لــه أخـرب، فــإن يحـذف منــه النـون بــالكف والمــيم 

، وسـمي أخـرب مـن الخـرب وهـو الفسـاد ألنـه بالخرم فيبقى فاعيل فينقل إلـى مفعـول
ف أوله وآخره، ولما كان مفاعيلن مختصـا بـالهزج وهـو أول لحق الجزء من ذلك حذ

جـــزء المضـــارع كـــان الخـــرم والشـــتر مختصـــا بهمـــا، ويخـــتص الهـــزج بـــالخرم؛ قولـــه: 
: صــورة ســالمة، وصــورة عصــب، وصــورة مفــاعلتن، لمفــاعلتن أربــع صــور 3]وضــع[

عقل، وصورة نقص. فله بحسب ذلك أربعة أسماء، فإن دخله الخرم وهـو سـالم بـأن 
                                                           

 مخرومة في )أ( وأثبتها من )ب(.  1
 ساقطة من )ب(.  2
 أثبتها من )ب(.  3
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ف ميمـــه فيبقـــى فـــاعلتن فينقـــل إلـــى فـــاعلتن أو مفـــتعلن ســـمي أعضـــب بضـــاد تحـــذ
معجمــة، فــإذا دخلــه مــع العصــب بــأن تحــذف ميمــه بــالخرم وتســكن المــه بالعصــب 
فيبقى فاعلتن فينقل إلى مفعولن سمي أقصم، والقصم الهالك؛ فإذا دخله مـع العقـل 

ســمي  نقــل إلــى فــاعلنبــأن تحــذف منــه الــالم بالعقــل والمــيم بــالخرم فيبقــى فــاَعُتن في
أجم، والجمم ذهاب كال القرنين؛ فشبه الجزء لما ذهب أوله وآخره بالذي ذهب قرناه 
وهذا معنى قوله: للعضب والقصـم والجمـم. فـإن دخلـه مـع الـنقص بـأن تحـذف نونـه 

ــت فينقــل إلــى مفعــول بغيــر  وتســكن المــه بــالنقص تحــذف ميمــه بــالخرم فيبقــى فاعْل
فيه عقص، وقوله: وقد مضى؛ يعني  1وهذا معنى قوله: ونقص تنوين سمي عقصا

، وأنــه اجتمــاع العصــب والكــف بإســكان الخــامس المتحــرك وحــذف الســابع، 2الــنقص
ـــوافر كـــان العضـــب والقصـــم والجمـــم والعفـــص تخـــتص  ولمـــا كـــان مفـــاعلتن جـــزء ال

 وفي بعض النسخ يثبت هنا ما تقدم من الترجمة وهو  بالوافر

 جرى الزحافما جرى من العلل م

 3(بحذف وال سوى) ده اقطعه      اضمرن بخبن وأولى سرتوشعث كن أخرم و 

التشعيث لغة افتراق رأس الوتد بكثرة الضرب عليه، قال صاحب العين: يقال 
لألمــر إذا انتشــر قــد تشــعث، وأمــا فــي االصــطالح فقــد اتفقــوا علــى أنــه ال يــدخل إال 

فيـه فقيـل إنـه زحـاف وهـو  4مفعـولن ]واختلـف[ل إلـى و فاعالتن ذا الوتد المجموع فيؤ 
، وقيل إنه علة وهو مذهب السرقسطي، وقيل لـيس بزحـاف وال علـة. مذهب الزجاج

فأما من جعله زحفا فلكونه ال يلزم، ومن جعله علـة فالختصاصـه بالوتـد والضـرب، 
                                                           

 في )ب( وخرم ونقص.  1
 في )ب( ذكر النقص.  2
 في )ب( حذفت وال سوا.  3
 مخرومة في )أ( وأثبتها من )ب(.  4



90 
 

بزحـف وال بعلـة؛ ظ[ 52]أومن رأى أن فيه شائبة من هذا وشائبة من هذا قال ليس 
 لف في المحذوف فقيل حذف رابعه وهو الالم فيبقى فاعاتن فينقل إلـى مفعـولنواخت

حذف منه أول الوتد وهـو العـين فيبقـى " :وهو قول الخليل ومن تبعه، وقال األخفش
 ."كما تحذف أوائل األوتاد بالخرم فاالتن فينقل إلى مفعولن

قبلهــا فصــار فعلــتن األخيــرة وأســكنت الــالم  حــذفت منــه األلــف": 1 السرقســطي وقــال
دخله الخبن فيبقى فعالتن فأسـكنت العـين تخفيفـا "وقال الزجاج:  ".فنقل إلى مفعولن

الثقيلــــة فصــــار فعالتــــن فنقــــل إلــــى  وتشــــبيها لــــه لمــــا يجــــوز إضــــماره مــــن األســــباب
، وقـــال القالوســـي: قـــول الخليـــل أرجـــح هـــذه األقـــوال األربعـــة ثـــم بعـــده قـــول "مفعـــولن

وحــذف آخــر حــرف  فــا رباعيــا فــتمم مشــاكلة الزحــافاألخفــش ألن الخليــل جعــل زح
آخر متحرك من الوتد وهذا ألزموه آخر البيت فجعله الخليل آخر متحـرك مـن الوتـد 
لتــتم المشــاكلة فــي الضــدية، وأمــا األخفــش فجعــل زحفــا ثالثيــا ولــم يشــاكل الزحــاف 
وحذف من وسط الجزء ولم يسلم الوتد، وأمـا السرقسـطي فحـذف حـرفين وشـبه زحفـا 

علـــة وحـــذف وســـط الجـــزء ولـــم يســـلم الوتـــد وال شـــاكل الخـــرم، وأمـــا الزجـــاج فحـــذف ب
لــه وســكن أول الوتــد وهــو ابتــداء عنــد الفــك وال  حــرفين وجعــل زحفــا ثالثيــا وال نظيــر

فكـالم  .ولم يشاكله الخرم وال الزحاف وبقي الطي وحده في الرباعيـة يبتديء بساكن
؛ ؛ قولــه: وشــعث كــن2(األربعــة األقــوال)المؤلــف رحمــه اهلل تعــالى يشــتمل علــى هــذه 

؛ إشــارة إلــى 3هإشــارة إلــى قــول الخليــل ولــيس فيــه صــفته تصــريحا، وقولــه: أخــرم وتــد
                                                           

هو سعيد بن فتحون بن مكرم، أبو عثمان السرقسطي. كان متمكنا من علوم اللسان،   1
وألف في العروض مختصرا مطوال. استوطن صقلية إلى أن مات بها. انظر: الضبي.بغية 

 ،5.ج5989 دار الكتاب اللبناني،  بيروت: .5الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس.ط
 (.5/287؛ بغية الوعاة للسيوطي.)399ص

 في )ب( األقوال األربعة.  2
 في )ب( وده.  3
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قول األخفش، وقوله اقطعه إشارة إلى قول السرقسطي، وقوله: اضمرن بخبن إشـارة 
ثـم قـول األخفـش ثـم قـول السرقسـطي،  إلى قول الزجاج، فاألرجح عنـده قـول الخليـل

قــول الزجــاج، وقولــه: كــن؛ إشــارة إلــى محــل التشــعيث مــن األبحــر وذلــك  وأضــعفها
ـــه ليـــه أشـــار بـــالنون؛ أمـــا الخفيـــف فيدخل ليـــه أشـــار بالكـــاف، والمجتـــث وا   الخفيـــف وا 

 قول الشاعر: نهمالتشعيث من غير نزاع و 

 تقادم مجدهم أخيارمُ       رام  كِ  ة  جَ احِ جَ ي حَ مِ وْ قَ  إنَّ 

الكـالم علــى ذلـك فـي بحـر الخفيـف إن شــاء فالضـرب مفعـولن مشـعث ويـأتي   
ـــل فيـــه التشـــعيث و]ذكـــره[ ـــم يـــذكر الخلي فـــي الخفيـــف  1اهلل تعـــالى. وأمـــا المجتـــث فل

والمجتث مقلوب الخفيف، واختلف في دخول التشعيث في المجتث فقيل أنه لم يقـع 
 في قوله: فيه إال في شعر المحدثين نحو قوله انشده النديم

 بالغضبان تَ سْ ول جن        تَ مُ  ئ  امرِ  تَ أنْ 

 شأن رَ يْ ى غَ رَ فيما أَ        ن  أْ شَ  كَ لَ  ئ  رِ أنت امْ 

 انسَ لِ  هُ نْ عَ  فُّ ى     أكُ نّ كَ نه تُ ح بما عَ صر  

 .رانِ فْ غُ الْ بِ  تَ نْ نَ           مَ الَّ هَ فَ  تُ أْ ني أسَ بْ هَ 

فهذا ضربه مفعولن وهـو مشـعث، وقيـل أنـه وقـع فـي شـعر المحـدثين والعـرب 
قـــال  ،قصــد الجليـــلمالفـــي  2وأبــي عمـــرو بـــن الحاجــب ،وهـــذه طريقــة المؤلـــف .معــا
 وقد أنشد في من أثق به وذكر أنه شعر قديم وهو قوله: النديم

                                                           

 أثبتها من )ب(.  1
هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الدين: فقيه   2

هـ. 267مالكي، من كبار العلماء بالعربية، كردي األصل، ولد في أسنا بصعيد مصر سنة 
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 جارِ ى واألحْ وَ والنَّ          فارِ القِ  يارِ ى الد  علَ 

 و[ 57]أ رارِ مدْ  ف  بواكِ          كي تبْ  ناكَ عيْ  لُّ تظَ 

 .ارهَ ا وال بالنَّ قً وْ شَ     ي    ذِ هْ تَ  لِ يْ باللَّ  َس فليْ 

 :1وأنشد الطرابلسي المغربي

 2نعافِ  ل  يَّ خَ مُ  م  سْ مى      رَ يْ لَ ي من سُ نِ قد هاجَ 

بيتــا مشــعث العــروض، والضــرب فــي غيــر التصــريع  ابــن الســمانوأنشــد منــه 
  هو قوله:

 . هور  قْ ه مَ ينُ رِ قَ     3وللهوى سلطان

منه في شعر واحد ومن أجل واعلم أنه يجوز استعمال التشعيث مع السالمة 
 ذلك جعله بعضهم زحفا ال علة كقوله:

 ياءِ األحْ  تَ ي  مَ  تُ ي  َـ ا الممَ إنَّ       ت  ي  مَ بِ  راحَ تَ فاسْ  ماتَ  نْ ليس مَ  

                                                                                                                                                                                     

هـ. كان أبوه حاجبا فُعِرف به، من تصانيفه: 717نشأ في القاهرة، ومات باالسكندرية سنة 
(؛ كشف 1/555"اإليضاح"،"المقصد الجليل"،"الشافية"، وغيرها. انظر: األعالم للزركلي )

 (.2/257الظنون لحاجي خليفة )
هو إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد اهلل اللواني األجدابي، أبو إسحاق. لغوي، باحث   1

هـ. له كتب منها: 167نسبته إلى أجدابية، كان أحول. توفي نحو  من أهل طرابلس الغرب،
"كفاية المحتفظ"، كتابان في"العروض"،" األزمنة واالنواء"، وغيرها. انظر: األعالم للزركلي 

(5/35.) 
 في )ب( عاف.  2
 في )ب( سلطانه.  3
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 1جاءقليل الرَّ  هُ ا بالُ فً ا         كاسِ ئيبً كَ  من يعيُش  ما الميتُّ إنَّ 

 

 

 وكقوله:

 3واءُ منه الثَّ  لُّ مَ يُ  ثاو   بَّ رُ     ببينها أسماء     2تنانأذا 

 5راءبْ غَ  4تنعَ شَ  نْ إِ  بيع  ال     ورَ بَ شْ و أَ ذُ  قاءِ ي الل  فِ  د  سَ أَ 

 فأتى به  في الفصل والغاية معا، وهو من اإلشارة إلى التصريع كقوله:

 6روها في جانب المحرابوَّ صَ        يس  س  قِ  عند راهب   ية  م  ذِ 

ى ســر بحــذف وال ســوى؛ أشــار بالســين إلــى المتقــارب، وللمتقــارب قولــه: وأولــ
عروضــان: األولــى تامــة، والثانيــة مجــزوءة محذوفــة، وجــوزوا فــي العــروض األولــى 
التامة أن تستعمل محذوفة وهـذا معنـى قولـه: وأولـى سـر؛ أي العـروض األولـى مـن 

يــأت  أتــى فــي هــذه العــروض مــا لــم"المتقــارب حــذفت، قــال فــي الختــام المفضــوض: 
زحفــا )، وهــذا معنــى قولــه: ال ســوى؛ وهــو أنهــم جعلــوا العلــة "فــي جميــع األعــاريض

                                                           

 ينسب إلى صالح عبد القدوس.  1
 في )ب( أدتنا.  2
 .36، ص 5997. بيروت: دار صادر، 5الديوان. ط انظر: الحارث بن حلزة.  3
 في )ب( شتعت.  4
 .25نفس المرجع، ص  5
 .19، ص 5931. بيروت: مكتبة األهلية،  5انظر: عمر بن أبي ربيعة. الديوان. ط  6
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، والمحذوف واألبتر في العروض ، فجمعوا المحذوف والتام في قصيدة واحدة1(فيها
العـرب  وقيل يجوز خلط العروض التامـة بالمقصـورة لتصـرف -قاله النديم - الثانية

العــروض تامــة ومحذوفــة  2وتقاربهــا، فممــا جــاءت فيــهفــي المتقــارب ولتوافــق أجزائــه 
 قول امرئ القيس:

 3رطَ قَ الْ  رَ شْ امى ونَ زَ وريح الخُ         مامِ الغَ  بَ وْ كان المدام وصَ 

 رحِ تَ سْ ُـ الم ائرُ د الطّ إذا غرَّ                هاابِ يَ نْ أَ  دُ رْ بُ  هِ بِ  لُّ عُ تَ 

الثانية جـاءت محذوفـة ]والعروض األولى جاءت تامة على فعولن والعروض 
 .4على فُعل[

 فصدرا وحشوا قل عروضا وضربها       تغيرت األجزاء فاختلف الكنى 

 فقيل ابتداء واعتماد وفصلها                 وغايتها المختص منها بما جرى

مــن التغييــرات التــي تلحــق أجــزاء التفعيــل فــي  يعنــي أن جميــع مــا جــرى ذكــره
الشــعر إمــا أن تقــع صــدر البيــت وهــو أولــه أو فــي حشــوه وهــو مــا بــين صــدر أول 
البيت وعروضه وما بين صدر آخر البيت وضربه، وبالجملة الحشو إنما هو محـل 

وهو العروض أو فـي آخـر  ل من البيتف؛ وأما أن تقع في آخر النصف األو الزحا
لضـــرب، واختلفـــت األســـماء بحســـب اخـــتالف األجـــزاء المتغيـــرات مـــن البيـــت وهـــو ا

البيــت، فتقــدير كالمــه تغيــرت األجــزاء صــدرا أي فــي الصــدر فانتصــب الصــدر ومــا 

                                                           

 في )ب( فيها زحفا.  1
 في )ب( به.  2
 .517انظر: ديوان امرئ القيس، ص   3
 أثبتها من )ب(.  4
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عطف عليه على الظرفية، وقيل انتصب ذلك علـى اإلغـراء وهـذا وهـم ألن اإلغـراء 
 بالتزام أمر تحمد عاقبته كقوله: إنما هو

 1جاء بغير سالحيـْ إلى الهَ  ساع  كَ          ظ[57]أله خَ ال أَ  نْ مَ  أخاك أخاك إنَّ 

ولما اختلفت أسماء األجـزاء بحسـب اخـتالف محـال التغييـر، قيـل للتغييـر إن 
كـــان فـــي الصـــدر ابتـــداء وفـــي الحشـــو اعتمـــاد وفـــي العـــروض فصـــل وفـــي الضـــرب 

هلل وا رحمـه اهلل، ، وهذا القدر هو الذي قصد المؤلفغاية، فكالم المؤلف فيه تلفيف
االبتداء هو ما كان في أول البيت مما ال يجوز "أعلم. وقال ابن رشيق في العمدة: 

 .كــالثلم فــي الطويــل، والعضــب فــي الــوافر، والخــرم فــي الهــزج 2(الحشــو مثلــه)فــي 
 واالعتمـاد فـي المتقـارب ســالمة ،الزحـاف الجـائز فـي الحشـو واالعتمـاد مـا كـان مـن
والفصـــل هـــو مـــا كـــان ملتزمـــا فـــي نصـــف البيـــت الـــذي ســـمي  .الجـــزء مـــن الزحـــاف

فــي عــروض المديــد ومــا  4ن[وفــاعل]فــي عــروض الطويــل،  3ن[مفــاعل]عروضــا مثــل 
والغاية هو ما كان في الضرب الذي هو جزء القافيـة ملتزمـا مخالفـا  .جرى مجراهما

، وهــذه األشــياء ال تكــون فـــي "والمقطــوف للحشــو كــالمقطوع والمقصــور والمكشــوف
معتـل، ألن الغايـة إن كانـت فـاعالتن أو فعـولن أو  5، قالوا وأكثر الغايـةو البيتحش

مفــاعيلن فقــد لزمهــا أال تحــذف ســواكن أســبابها ألن آخــر البيــت ال يكــون متحركــا، 
؛ أي والمخــتص 6وارتفــع قولــه المخــتص علــى االبتدائيــة والضــمير فــي: منهــا للكنــى

                                                           

 . 33، ص 5997. بيروت: دار صادر،  5انظر: مسكين الدارمي. الديوان. ط  1
 في )ب( مثله الحشو.  2
 أثبتها من )ب(.  3
 أثبتها من )ب(.  4
 في )ب( الغايات.  5
 في )ب( للكنا.  6
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 والعــروض وضــربها هــو ،لحشــومــن الكنــى بمــا جــرى مــن التغييــرات فــي الصــدر وا
االبتداء واالعتمـاد والفصـل والغايـة، فترتيـب األسـماء علـى ترتيـب المسـميات. وقيـل 

 .الضمير في منها راجع لألجزاء وهو قريب من األول

ن تنج فالموفور يتلوه سالم       صحيح معرى ال تدع ذلك الهدى   وا 

وسلم من الخرم قيـل أي إذا خلصت األجزاء من التغيير فما كان في الصدر 
لــه موفــور، ومــا كــان فــي الحشــو ولــم يدخلــه الزحــاف قيــل لــه ســالم، ومــا كــان فــي 
العروض ولم تدخله علة قيل له صحيح، وما كان في الضرب ولم تلحقه زيـادة مـن 
اإلذالة والترفيل والتسييغ قيل له معرى؛ فالموفور ما سلم من الخرم، والسالم ما سلم 

ا ســلم مــن علــة العــروض، والمعــرى مــا ســلم مــن اإلذالــة مــن الزحــاف، والصــحيح مــ
 والتسييغ. وترتيب كالم المؤلف في هذه األلقاب بين. والترفيل

 وقد تم إجماال فخذه مفصال        له ولأللقاب وبالرمز يهتدى 

يعني وقد تم علم العروض إجماال فخذه مفصال،أي مبينا بذكر كل بحر ومـا 
، وأبيـات الشـعر شـواهد يدخله مـن العلـل والزحـاف له من األعاريض والضروب وما

لذلك كله، والباء الداخلـة علـى الرمـز لالسـتعانة؛ أي يهتـدى بـالرمز الـذي يـذكر فـي 
 أللقاب، وقد زاد هذا بيانـا بقولـهالمختصة باألبحر إلى تفصيل ذلك وا أوائل األبيات

المجـــرور تعلـــق الضـــمير  و[56]أ بعـــد وخـــذ لقـــب، المـــذكور ممـــا شـــرحته وال يصـــح
  بمفصال ألنه اسم مفعول. بالالم

 سين فدال تلت فطا 1فاألول بحر فالعروض فضربه        وغايتها

                                                           

 في )ب( فغايتها.  1
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هذا بيان لالبتداء بالرمز، فالحرف األول من الرمز إشـارة إلـى البحـر والثـاني 
منــه إشــارة إلــى عــدد أعــاريض ذلــك البحــر والثالــث إشــارة إلــى عــدد ضــروبه؛ وهــذا 

غايــة األبحــر مــن الحــروف الســين  بحــر فــالعروض فضــربه. ثـمولــه: فــاألول معنـى ق
وذلــك مــدلول الــدال، وغايــة  وذلــك خمســة عشــر بحــرا، وغايــة عــدد األعــاريض أربــع

وغايتها سـين فـدال تلـت  :عدد الضروب تسعة وذلك مدلول الطاء؛ وهذا معنى قوله
 .فطا؛ أي الدال يتلوها ويليها الطاء

 1ع ال القصادا حشوه ملغى دناه اوأحرفه المرعى نيف زحافه       وم

ُفـــُه المرعـــى، وفـــي نســـخة أخـــرى فخـــذ منـــه مـــا فيـــه الزحـــاف  وفـــي نســـخة ُمِحرَّ
ـــك واحـــد، وهـــذا تمـــام االهتـــداء  2وســـالما ومـــا حشـــوه ملغـــى؛ والمعنـــى فـــي جميـــع ذل

والضـمير فــي أحرفـه عائـد علــى الرمـز؛ يعنـي أن المراعــى فـي تفصـيل كــل بـالرمز، 
أوال من الشواهد المدلول عليها بالكلمات التـي انتـزع منهـا بحر بشواهده أن تستوفي 

في كل ترجمة لبحر أعاريض ذلـك البحـر وضـروبه علـى مـا تقتضـيه أحـرف الرمـز 
مــــن عــــدد األعــــاريض وعــــدد الضــــروب، وهــــذا معنــــى قولــــه: وأحرفــــه المرعــــى؛ أي 

والزوائـد علـى ذلـك مـن الشـواهد  ومدلول أحـرف الرمـز هـو المرعـى أوال فـي الشـواهد
منه ما يدخل ذلك البحر من الزحاف وهـذا معنـى قولـه: نيـف زحافـه، ألن  3يستوفي

هــاتين الــرتبتين مــن الكلــم فــي الترجمــة حشــو  ، ثــم مــا زاد علــى4النيــف هــو الزيــادة
: دناه ادع ال القصـا؛ األدنـى هـو القريـب، واألقصـى قولهو فهو ملغى.  إلقامة الوزن

هـو األبيـات المشـار إليهـا فـي الصـدر ثـم هو البعيد وهذا ضابط لما تقـدم، فالغريـب 
                                                           

 في )ب( القضا.  1
 في )ب( من تمام.  2
 في )ب( يستوي.  3
 في )ب( الزائد.  4
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يليها األبيات المشار إليها بالعجز، فالقسـم األول للعـروض وضـروبها ومـا زاد علـى 
ذلــك مــن األبيــات للزحــاف ومــا زاد علــى ذلــك كلــه فــي البيــت فهــو حشــو ملغــى واهلل 
أعلم. وقيل مراده بالحشو الحروف المتخللة بين حروف الرمز وهـذا وهـم ألنـه كـالم 

ووضــع األلقــاب علــى  يــر مفيــد، وهــذا شــروع فــي الكــالم علــى وزن أبحــر الــدوائرغ
األجزاء بحسب سالمتها وتغييرها في األعاريض والضروب والحشو بأمثلة ذلك من 

 األبيات وبدأ بالدائرة األولى وهي دائرة الطويل والمديد والبسيط.

 الطويل:

 أم المور قد عفاأأجد غرورا أم ستبدي صدوركم         أسود وأحداج 

تضــمنت هــذه الترجمــة بعــد الرمــز ســبع كلمــات، المراعــى منهــا الســت األولــى 
فهـي حشـو  1، وأما الكلمة السابعة وهي القصوىالمنتزعة من الشواهدظ[ 56]أوهي 

إلقامة الوزن ملغاة ال تراعى وعلى هذا المنهاج يفهم كالم المؤلف رحمه اهلل تعـالى 
تعــالى. فــاأللف األولــى مــن قولــه: أأجــد؛ إشــارة إلــى  فــي جميــع األبحــر إن شــاء اهلل

وســـمي طـــويال ألنـــه تـــام األجـــزاء ســـالم مـــن الجـــزء؛ قالـــه  -أول األبحـــر -الطويـــل 
، ولـم يسـتعمل إال مقبـوض العـروض  الخليل، وهو مثمن مبني مـن فعـولن مفـاعيلن

ليـه ليهـا أشـار بـالج 2وله عروض واحـدة وا  يم أشـار بـاأللف الثانيـة، وثالثـة أضـرب وا 
لى شواهدها من األبيات أشار بالكلم الـثالث األولـ مـن الترجمـة الضـرب األول  3ىوا 

 وبيته:تام 

                                                           

 في )ب( القصية.  1
ليها.  2  في )ب( وا 
 ساقطة من )ب(.  3
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 1(رضيوع مالي وال عِ عطكم في الطَّ رورا صحيفتي      ولم أُ ر كانت غَ نذِ أبا مُ )

تقطيعـــــه: أبـــــامن ذرنــــــك انـــــت غـــــرورن  صــــــحيفتي ولـــــم أع طكمفططـــــو ع مــــــالي  
 والعرضي

ـــــه:   ـــــا  فعـــــولنتفعيل ـــــاعيلن   فعـــــولن  لن     مفـــــاع  فعـــــولن  عيلنمف  فعـــــولن   مف
 مفاعيلن

 . 3(سالم سالم)مقبوض      سالم سالم  2اسمه: موفور سالم سالم

لى هذا أشار بقوله غرورا  وا 

 مقبوض كالعروض وبيته: والضرب الثاني

 4دِ زو  ر من لم تُ اِ بَ خْ باألَ  يكَ        ويأتِ اًل جاهِ  تَ ام ما كنْ بدي لك األيَّ ستُ 

 تزوودي  كبألخبا   رمن لم ويأتي     مماكن  تجاهلن    أليياتقطيعه: ستبدي  لك

فعــــــولن      مفــــــاعيلن فعــــــولن     مفــــــاعلن    فعــــــولن   تفعيلــــــه: فعــــــولن   مفــــــاعيلن
 مفاعلن

ـــــــور    ســـــــالم   ـــــــوض     ســـــــالم    ســـــــالم       ســـــــالم  اســـــــمه: موف ســـــــالم        مقب
 مقبوض.

لى هذا البيت أشار بقوله:   ستبدي.وا 

                                                           

 ساقطة من )ب(.  1
 ساقطة من )ب(.  2
 في )ب( تام.  3
 .38انظر: ديوان طرفة بن العبد، ص  4
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 والضرب الثالث محذوف وبيته:

الَّ ا صدورَ عمان عنَّ أقيموا بني النُّ   1ؤوسارين الرُّ قيموا صاغِ  تُ كم         وا 

لال  تقيموصا   غرينر  رؤوسا  تقطيعه: أقيموا  بِنْنُنعما  نعننا  صدوركم      وا 

 فعولنمفاعيلن فعولن مفاعلـــن     فعولن مفاعيلن    فعولن   تفعيله: فعولن  

 اسمه: موفور  سالـــم  سالـم  مقبوض       سالم  سالم         سالم    محذوف.

لــى هــذا البيــت أشـــار بقولــه: صــدوركم. ويجــوز فـــي حشــو هــذا البحــر مـــن  وا 
لــــى ]شــــواهد[ ذلــــك أشــــار بــــالكلم الــــثالث  الزحــــاف القــــبض والكــــف والــــثلم والثــــرم، وا 

 .من الترجمة 2األواخر

 :األولبيت القبض وهو من الضرب 

 دِ عْ وأبو سَ  وعامر   ر  طَ ه        أبو مَ ة دونَ يشَ بِ  ودِ أسُ  نْ مِ  بُ لُ طْ أتَ 

 تقطيعه: أتطل بمن أسو  دبيش  تدونهو     أبوم  طرنوعا  مرنو  أبوسعدي

 تفعيله: فعول  مفاعلن   فعول   مفاعلن    فعول مفاعلن    فعول  مفاعيلن

 .3مقبوض سالم اسمه: مقبوض مبوض مقبوض مقبوض  مقبوض مقبوض

لى هذا البيت أشـار بقولـه: أسـود؛ بيـت الـثلم والكـف معـا وهـو مـن الضـرب  وا 
 :و[58]أ األول

 معبالدَّ  انِ ودَ جُ تَ  1البينبِ  ناكَ يْ ل        فعَ اقِ عَ مى بِ يْ لَ سُ  داجُ شاقتك أحْ 
                                                           

 ينسب إلى يزيد الثني.  1
 في )ب( اآلخر.  2
 في )ب( تام.  3
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 تجودا  نبددمع  2فعينا  كبلبين   تقطيعه: شاقت  كأحداج   سليما  بعاقلن  

 ن مفاعيل فعولن مفاعيلمفاعلن    فعولمفاعيل   فعولن    فعلن   تفعيله: 

 مكفوف سالم  تـــــــام. سالم   أثلـــم   مكفوف   سالم   مقبوض    اسمه:  

لى هذا البيت أشار بقوله: أحداج.و   ا 

 والقطره المور ى آيُ فَّ اء عَ مَ وى       ألسْ م باللَّ سْ الرَّ  سِ ارِ دَ  عُ بْ رُ  كَ اقَ : شَ مثر بيت ال

 شاق  كربع ندا  رسررس  مبللوى      ألسما  أعففاءا  يهلمو  رولقطر تقطيعه:

 مفاعيل فعولن  مفاعيلن فعولن      مفاعلن   مفاعيلن   فعولن  تفعيله: فعل 

 .مقبوض      سالم  سالـــــم  سالم   تــــام     سالم  ــم      اسمه: أثرم     سال

لى هذا فهذا بيت دخله الخرم  والقبض في فعولن األول، ويسمى ذلك ثرما؛ وا 
 البيت أشار بقوله: المور، أما قوله: قد عفا؛ فحشو ملغى.

 المديد:

 بجود كليب ال يغر اعلموا أنما     يعيش بهندي متى مايع اهتدى

 فمن مخصبين كل جوى ربابه     فيا ليت شعري هل لنا منه مرتدى

إلــى المديــد وهــو ثــاني األبحــر، وســمي مديــدا أشــار بالبــاء مــن قولــه: بجــود؛ 
 4نن فـاعالتن فـاعلوهـو مـثمن مبنـي مـ 3]قالـه الخليـل[حـول سـباعيه  لتمـدد خماسـيه

                                                                                                                                                                                     

 في )ب( للبين.  1
 في )ب( كللبين.  2
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ومستعمله مجزوء، وأشار بالجيم إلى أنه له ثالثة أعاريض، وبالواو إلى أن له ستة 
 .أضرب؛ فعروضه األولى مجزوءة  وضربها مثلها

 2رارأين أين الفِ  ر  كْ بِ يا لَ       1(كليبا وا لير شِ نْ لبكر أَ )يا  وبيته:

 وتقطيعه: يالبكرن  انشدو  ليكليبن    يالبكرن  أينأي  نلفرار 

 فاعلن فاعالتنفاعالتن  فاعلن  فاعالتن    فاعالتن   تفعيله:

 سالم   مجزوء    سالم      سالم    مجزوء.     اسمه:  سالم  

لـــى هـــذا البيـــت أشـــار بقولـــه: كليـــب.  العـــروض الثانيـــة محذوفـــة لهـــا ثالثـــة وا 
 أضرب: ضرب مقصور.

 والِ لزَّ لِ  ر  صائِ  ش  عيْ  ه      كلُّ شُ يْ ا عَ ؤً رُ امْ  نَّ رَّ غُ وبيته: ال يَ 

 كللعيشن  صائرن  لززوال    عيشهو   نمرءن  يغررن  تقطيعه: ال

 فاعالتن  فاعلن   فاعالن تفعيله:  فاعالتن  فاعلن   فاعلن    

 مقصور.  الم      سالم س     سالم   محذوف   سالم     اسمه: 

لـى هــذا أشـار بقولــه: ال يغـر. الضــرب الثـاني محذوفــة كـالعروض، فيصــير  وا 
 جزء العروض والضرب معا فاعلن.

 3اأو غائبً  تُ نْ ا ما كُ شاهدً         ظ  م حافِ ي لكُ ن  موا أَ اعلَ   وبيته: 

 أو  غائبنتقطيعه: اعلموأن  نيلكم  حافظن    شاهدن ما  كنت 
                                                           

 في )ب( يا لبكرن أنشدوا لكليبا.  1
 .32انظر: المهلهل بن ربيعة. الديوان. ]د.م[: الدار العالمية، ]د.ت[، ص  2
 .17انظر: ديوان ابن عبد ربه األندلسي، ص  3
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 فاعالتن    فاعلن    فاعلن    تفعيله:   فاعالتن  فاعلن  فاعلن

 اسمه:    سالم     سالم    محذوف   سالم       سالم    محذوف.

لى هذا البيت أشار بقوله: اعلموا. الضرب الثالث أبتر.  وا 

 1قانهْ ذِ  كيسِ  نْ مِ  تْ جَ رِ خْ أُ            ة  ياقوتَ  فاءُ لْ ما الذَّ إنَّ  وبيته: 

 يذه  قان فاءيا  قوتتن      أخرجتمن  كيسظ[ 58]أ تقطيعه: إننمذذل 

 فعلن   فاعالتن    فاعلن            فاعلن      تفعيله: فاعالتن  فاعلن 

 سالم        سالم     أبتر.           محذوف    اسمه:  سالم      سالم  

لــى هــذا البيــت أشــار بقولــه: إنمــا. والعــروض  الثالثــة محذوفــة مخبونــة لهــا وا 
 : ضرب مثلها.2ضربان

 3همُ دَ ه قَ دي ساقُ هْ حيث تَ       يعيش به     ل  قْ للفتى عَ    وبيته: 

 حيث تهدي  ساقهو  قدمه للفتى عق  لن يعي  شبهي    تقطيعه:

 فاعالتن     فاعلن  فعلن   فعلن       فاعلن فاعالتن    تفعيله: 

 سالم    مخبون محذوف.   سالم    مخبون محذوف   سالم     سالم      اسمه:

لى هذا البيت أشار بقوله: يعيش. الضرب الثاني أبتر.  وا 

 1والغارا يَّ دِ م الهنْ قها     تقضِ وبيته: ربَّ نار بتُّ أرمُ 

                                                           

 .577نفس المرجع، ص  1
 ساقطة من )ب(.  2
 .85انظر: ديوان طرفة بن العبد، ص  3
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 تقطيعه: رببنارن  بتتأر  مقها    تقضملهن  دييول  غارا

 فعلنفاعالتن  فاعلن      تفعيله:  فاعالتن  فاعلن فعلن

 سالم سالم أبتر. اسمه:  سالم     سالم  مخبون محذوف 

لى  فهذا البيت دخله البتر في ضربه فصار به فاعالتن فعلن ساكن العين، وا 
أشار بقوله: بهنـدي. وهـذا آخـر الضـروب ويدخلـه مـن الزحـاف الخـبن  2هذا ]البيت[

للمعاقبـة التـي بـين والكف والشكل، وال يجوز فيه اجتماع الخبن والكف في فاعالتن 
، ، ويتصـــور فيهمـــا الصـــدر والعجـــز والطرفـــانالنـــون مـــن األول واأللـــف مـــن الثـــاني

 فالخبن هو الصدر والكف هو العجز والشكل هو الطرفان.

 ك بعقل.بْ جِ يُ ك كالما      يتكلم فَ نْ مِ  3يعِ : ومتى ما يَ وبيت الخبن

لـــى هـــذا البيـــت أشـــار بقولـــه: متـــى مـــا يعـــي، وقـــد تقـــدم  نـــه بيـــت  تقطيعـــهوا  وا 
 الصدر في الكالم على المعاقبة.

 ين ما اتقوا واستقاموا. ِـ حِـ بين      صالصَّ خَ ا مُ نَ مُ وْ وبيت الكف: لن يزال قَ  

ليه أشار بقوله: مخصبين، وقد تقدم تقطيعه.  هذا بيت العجز، وا 

 بابالرَّ  4دانِ  نِ كل جون المزْ      نَّ هُ رَ يَّ يار غَ وبيت الشكل: لمن الد  

 تقطيعه: لمندد  يارغي  يرهنن     كللجونل  مزندا  نرربابي

                                                                                                                                                                                     

 .87انظر: ديوان ابن عبد ربه األندلسي، ص  1
 أثبتها من )ب(. 2
 في )ب( يع. 3

 في )ب( داني.  4
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 تفعيله: فعالت  فاعلن  فاعالت    فاعالتن  فاعلن  فاعالتن

 سالم      سالم    سالم.   اسمه: مشكول   سالم   مشكول 

؛ طرفين في الجـزأين المشـكولين 1وال يصح أن يكون الشكل في هذين البيتين
، وأمــا الجــزء الثــاني فــألن النــون قبلــه آخــر 2مــا يعاقبــه[]لــه أمــا الجــزء األول فلــيس قب

لـى هـذا البيـت أشـار بقولـه: كـل جـون  الوتد وساكن الوتد ال يعاقب ساكن السبب، وا 
 ربابه. 

 من تالقي نوب فارغ  جَ بِ       م  وْ نا ذات يَ لَ  لْ ري هَ عْ ليت شِ  وبيت الطرفين:

 بجنوب  فارغن  من تالقي         تقطيعه: ليتشعري  هللنا  ذاتيومن     

 فعالت   فاعلن   فاعالتن    و[59]أفاعالتن   تفعيله:  فاعالتن   فاعلن 

 سالم.   سالم  مشكول طرفان             سالم    سالم    اسمه:   سالم   

حذفت األلف من فاعالتن الذي هو أول النصف الثاني لسالمة النون قبلهـا، 
لـى هـذا البيــت  3وحـذفت منـه ]النـون[ لسـالمة األلـف بعــدها وذلـك معنـى الطـرفين، وا 

، وبــاقي البيــت األول والثــاني مــن كالمــه حشــو أشــار بقولــه: يــا ليــت شــعري هــل لنــا
 غى.مل

           البسيط:

 جرت جولة يا حار شعواء خيلت      وقوفي فسيروا عنها قد هيج الجوى

                                                           

 في )ب( البيت.  1
 مخرومة في )أ( أثبتها من )ب(.  2
 مخرومة في )ب( أثبتها من )أ(.  3
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 امي ذاك والشيب قد عالفحقب ارتحال ذا لقيهم فذقتم           اصاح مق

وســـمي بســـيطا ألنـــه  -ثالـــث األبحـــر-أشـــار بـــالجيم مـــن جـــرت إلـــى البســـيط 
وهو مثمن مبنـي  -قاله الخليل -فعلن انبسط عن مدى الطويل والمديد فجاء وسطه

مــن مســتفعلن فــاعلن وعروضــه مخبونــة، وأشــار بــالجيم مــن جولــة إلــى أن لــه ثالثــة 
 1]ضـربان[ أعاريض، وبالواو إلى أن له ستة أضرب. فعروضه األولـى مخبونـة لهـا

 ضرب مخبون مثلها.

 2قبلي وال ملكة قَ لم يلقها سرْ         ة  يَ منكم بداهِ  نْ يَ مِ رْ أَ  وبيته: يا حار ال

 سرقتن  قبليوال  ملكن  أرمين  منكمبدا  هيتن      لم يلقها  تقطيعه: ياحارال

 مستفعلن فاعلن  مستفعلن فعلن     تفعيله: مستفعلن  فاعلن  مستفعلن  فعلن

 سالم       سالم    سالم     مخبون     سالم    سالم    سالم     مخبون. اسمه:

لى هذا البيت أشار   بقوله: يا حار. الضرب الثاني مقطوع وضربه.وا 

 حيين سرحوبروقة اللَّ داء معْ جرْ    واء تحملني     عْ ة الشَّ د الغارَ قد أشهَ  وبيته: 

لحيينســــر    تقطيعــــه: قدأشــــهدل  غــــارتش  شــــعواءتح  ملنــــي     جرداءمــــع  روقتــــل
 حوبو

ــــه:  مســــت ــــن تفعيل ــــاعلن   مســــتفعلن   فعل ــــاعلن    مســــتفعلن   فعلن  ف مســــتفعلن   ف
 فعلن

                                                           

 أثبتها من )ب(.  1
 .525انظر: زهير بن أبي سلمى. الديوان. بيروت: دار صابر، ]د.ت[، ص  2
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ســــــالم     ســـــــالم    ســـــــالم        مخبـــــــون        ســـــــالم  ســـــــالم     ســــــالم     اســــــمه:
 مقطوع.

لـــى هـــذا البيـــت أشـــار بقولـــه شـــعواء. العـــروض الثانيـــة مجـــزوءة لهـــا ثالثـــة  وا 
 ، األول منها مزال.أضرب مجزوءة مثلها

 من تميمِ  ر  مْ بن زيد وعَ  دُ عْ لت     سَ يَّ على ما خَ  1ناعْ مَ ا دَ إنَّ    وبيته: 

 تقطيعه: إننادمع  ناعلى  ماخييلت      سعدبنزي  دنوعم  رنمنتميم

 فاعلن مستفعلن      مستفعلن   فاعلن  مستفعالن تفعيله:  مستفعلن

 اسمه:    سالم    سالم   مجزوء       سالم    سالم     مجزوء مزال.

لى هذا البيت أشار بقوله: خيلت. الضرب الثاني مجزوء   .كالعروضوا 

 م  جِ عْ تَ سْ مُ  س  دارِ  ق  لَ وْ لَ خْ مُ     ال      خَ  م  سْ قوفي على رَ وبيته: ماذا وُ 

 مستعجمن  مخلولقن  دارسن          تقطيعه: ماذاوقو  فيعلى  رسمنخال

 مستفعلن   فاعلن  مستفعلن   مستفعلن فاعلن  مستفعلن      تفعيله: 

 سالم       سالم     مجزوء.  سالم     سالم   مجزوء             اسمه:  

لى هذا البيت أشار بقوله: وقوفي. الضرب الثالث مقطوع.  وا 

 ن الوادي طْ الثاء بَ الثُّ ظ[ 59]أ مَ وْ م       يَ كُ ما ميعادُ إنَّ  2اعً وا مَ يرُ سِ    وبيته: 

 يومثثال  ثاءبط  نلوادي   سيرومعن  إننما  ميعادكم      تقطيعه:

                                                           

 في )ب( دممنا.  1
 في )ب( معن.  2
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 مفعولن  فاعلن  تفعيله:  مستفعلن  فاعلن  مستفعلن     مستفعلن 

 مجزوء مقطوع سالم     سالم       اسمه:    سالم      سالم   مجزوء      

لـــى هـــذا البيـــت أشـــار بقولـــه: ســـيروا. العـــروض الثالثـــة مقطوعـــة مجـــزوءة  وا 
 وضربها مثلها.

 الواحي يِ حْ وَ ا كَ فارً قِ  تْ حَ أضْ         اللِ أطْ  نْ وق مِ الشَّ  جَ ما هيَّ    وبيته: 

 تقطيعه: ماهييجش  شوقمن  أطاللي      أضحتقفا  رنكوح  يلواحي

 تفعيله:  مستفعلن   فاعلن   مفعولن       مستفعلن  فاعلن   مفعولن

 سالم     سالم   مجزوء مقطوع.  سالم    مجزوء مقطوع     اسمه:    سالم  

لـــى هـــذا البيـــت أشـــار بقولـــه:هيج،  ويـــدخل فـــي حشـــوه مـــن الزحـــاف الخـــبن وا 
 والطي والخبل.

 الوَ بت دُ قَ عْ ا وأَ رً بَ عِ  تْ ثَ دَ حْ فأَ      ب  جَ ها عَ روفُ صُ  ب  قَ حِ  تْ لَ بيت الخبن: لقد خَ 

 تقطيعه: لقدخلت  حقبن  صروفها  عجبن      فأحدثت  عبرن  وأعقبت  دولن

 مفاعلن  فعلن   تفعيله:  مفاعلن  فعلن   مفاعلن    فعلن        مفاعلن   فعلن

 مخبـــــون    نمخبـــــو   مخبـــــون   مخبـــــون      مخبـــــون  مخبـــــون  مخبـــــون  اســـــمه: 
 مخبون.

لى هذا البيت أشار بقوله: حقب.  وا 

 ر  مَ ها زُ عُ بَ تْ م تَ هُ منْ  ر  مَ ا     في زُ رً حَ قوا سَ لِ طَ فانْ  ةً وَ دْ لوا غُ حِ تَ ارْ  بيت الطي:

 زمرن  تتبعها   منهمو  فيزمرن   سحرن     فنطلقوا غدوتنتقطيعه: ارتحلوا  
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 فعلن مفتعلن    فاعلن  مفتعلن     مفتعلن  فعلن فعيله:  مفتعلن   فاعلن ت

 مطوي    سالم   مطوي  مخبون     مطوي    سالم   مطوي   مخبون   اسمه:

 مصدرا إلقامة الوزن.، وأتى به لى هذا البيت أشار بقوله: ارتحالوا  

 ه وضربوا عنقهذوا مالَ فأخَ      ل  رجُ  مْ هُ يَ قِ هم لَ موا أنَّ بيت الخبل: وزعَ 

 تقطيعه: وزعموا  أننهم  لقيهم  رجلن     فأخذوا  مالهو  وضربوا  عنقه

 فعلن   فعلتنفعلتن  فعلن     فعلتن   فاعلن   فاعلن   تفعيله:   فعلتن

 .مخبول  سالم    مخبول  مخبونمخبول      مخبول  سالم   مخبول   اسمه:   

لى هذا ال  . وبيت الخبن في الضرب المزال:بيت أشار بقوله: لقيهموا 

 ثونبعَ تُ  فَ وْ سَ  تَ الموْ  مُ تُ قْ ما ذُ        ا إذا مً وْ يَ  مْ كُ قد جاءكم أنَّ 

 ماذقتمل  موت سو  فتبعثون      يومن إذا   تقطيعه: قدجاءكم  أننكم 

 مفاعالن  فاعلن   مستفعلن     مستفعلن     تفعيله:  مستفعلن  فاعلن 

 مزال.  اسمه:    سالم      سالم  مجزوء   سالم      سالم     مجزوء مخبون 

لى هذا البيت أشار بقوله: ذقتم.  وا 

 بيت الطي في الضرب المزال:

 1وصالْ  نِ سْ يك من حُ ن  ــمَ كانت تُ       ما  ماءُ ت أسْ فَ لَ أخْ  دْ قَ  يا صاحِ 

 حسن وصال  كانتتمن  نيكمن    تقطيعه: ياصاح قد  أخلفت  أسماءما  

                                                           

 .535انظر: ديوان ابن عبد ربه األندلسي، ص  1
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 مستفعلن فاعلن   مفتعالن     تفعيله:  مستفعلن   فاعلن   مستفعلن 

 اسمه:   سالم       سالم      مجزوء  سالم      سالم   مجزوء مطوي مزال.

لى هذا البيت أشار بقوله: أصاح.  وا 

 بيت الخبل في الضرب المزال:

 مع أخيه قائم   ئ  رِ امْ  أخي     كلُّ  نْ مِ  ريب  ي قَ قامِ هذا مَ 

 بنمنأخي      كللمرئن  قائمن  مع أخيهو[ 57]أتقطيعه: هاذامقا  ميقري  

 تفعيله:  مستفعلن فاعلن  مستفعلن       مستفعلن فاعلن  فعلتان

 .اسمه:   سالم      سالم    مجزوء        سالم     سالم   مجزوء مخبول مزال

لى هذا البيت أشار بقوله: مقامي  .وا 

 الضرب المقطوع كالعروض: بيت الخبن في

 1ابِ ضَ ثيثا إلى الخِ عوا حَ عالني      يدْ  دْ قَ  بُ يْ أصبحت والشَّ 

 تقطيعه:  أصبحتوش  شيبقد  عالني       يدعوحثي  ثنإلل  خضابي

 تفعيله:   مستفعلن    فاعلن   فعولن       مستفعلن   فاعلن  فعولن

 سالم سالم مجزوء مخبون مقطوع.   مجزوء مخبون مقطوع اسمه:   سالم  سالم 

لى هذا البيت أشار بقوله: والشيب قد عال. وهذا النـوع مـن البسـيط يسـمى:  وا 
 المحدثون الخبن مع القطع لعذوبته.  1د تصرفوا فيه حتى التزمقالمخلع، و 

                                                           

 .25انظر: نفس المرجع، ص  1
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 الدائرة الثانية )دائرة الوافر والكامل(:

                 الوافر:

 ولم تستطع أذا ربيعة تعصني      دنت بجذ افيه لنا غنم به  

 سطور حفير إن بها نزل الشتا     تفاخم لوال خير من ركب المطا

وسـمي وافـرا لوفـور أجزائـه  -البحـر الرابـع- أشار بالـدال مـن دنـت إلـى الـوافر
وهــو مســدس مبنــي مــن مفــاعلتن، ولــم يســتعمل إال   -قالــه الخليــل –وتــدا بعــد وتــد 

مقطوفا أو مجزوءا. وأشار بالباء من بجـد إلـى أن لـه عرضـين، وبـالجيم إلـى أن لـه 
 مقطوفة وضربها مثلها. ثالثة أضرب؛ فعروضه األولى

 

 جّلتها العصيُّ  رونَ قُ  أنَّ كَ       2زار  ها غَ ّوقُ سَ تُ  م  نَ وبيته: لنا غَ 

 تقطيعه: لناغنمن  تسووقها  غزارن     كأننقرو  نجللتهل  عصييو

 تفعيله: مفاعلتن   مفاعلتن   فعولن      مفاعلتن  مفاعلتن  فعولن

 .اسمه:  موفور     سالم     مقطوف     موفور   سالم     مقطوف

لى هـذا البيـت أشـار بقولـه: لنـا عـروض الثانيـة مجـزوءة لهـا ضـربان، ، الغـنم وا 
 ضرب مثلها.

 ق  لِ خَ  ن  واهِ  كَ لَ بْ حَ    أنَّ  ةُ بيعَ رَ  تْ مَ لِ لقد عَ  وبيته: 

                                                                                                                                                                                     

 في )ب( إلتزم فيه.  1
 في )ب( عزار.  2
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 تقطيعه: لقدعلمت  ربيعة أن  نحبلكوا  هننخلقن

 تفعيله:  مفاعلتن   مفاعلتن   مفاعلتن  مفاعلتن

 سالم     مجزوء.   اسمه:  سالم        مجزوء    )

لى هذا البت   ، الضرب الثاني معصوب.أشار بقوله: ربيعةوا 

 ينيصِ عْ ني وتَ بُ ضِ غْ فتُ      ها رُ ها وآمُ بُ عاتِ وبيته: أُ 

 فتغضبني  وتعصيني   تقطيعه: أعاتبها  وأأمرها  

 1(تفعيله:  مفاعلتن  مفاعلتن  مفاعلتن    مفاعيلن

 .سالم       مجزوء معصوب مجزوء      موفور    اسمه:   

فسـكنت الـالم مــن مفـاعلتن فنقـل إلــى  2العصـب فـي ]ضــربه[فهـذا بيـت دخلــه 
لـــى هـــذا البيـــت أشـــار بقولـــه: تعصـــيني، ويدخلـــه مـــن الزحـــاف العصـــب  مفـــاعيلن، وا 

 والعقل والنقص والعضب والقصب والعقص والجمم.

 4يعُ طِ تَ سْ ا تَ إلى مَ  هُ زْ وجاوِ      هُ عْ دَ ا فَ ئً يْ شَ  عْ طِ تَ تسْ  : إذا لمْ 3بيت العصب

 إلى ماتس  تطيعو تطعشيئن  فدعهو      وجاوزهو   تقطيعه:  إذالم تس  

 تفعيله:   مفاعيلن    مفاعيلن   فعولن       مفاعيلن    مفاعيلن   فعولن

                                                           

 ساقطة من )ب(.  1
 مخرومة في )أ(، أثبتها من )ب(.  2
 في )ب( العضب.  3
 .553انظر: ديوان ابن عبد ربه األندلسي، ص  4
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 معصــــــــــــوب  معصــــــــــــوب     معصــــــــــــوب مقطــــــــــــوف        راســــــــــــمه:    موفــــــــــــو 
 ظ[ 57]أ.مقطوف

لى هذا البيت أشار بقوله: تستطع.  وا 

 نازمَ  بيت العقل: 

 طورُ ها سُ سومُ ما رُ كأنَّ      فار  قِ   1ناتِ رْ لفُ  ل  منازِ 

 ومنازلن  لفرتنا  قفارن    كأننما  رسومها  سطور  تقطيعه:  

 تفعيله:  مفاعلن  مفاعلن فعولن    مفاعلن مفاعلن   فعولن 

 معقول معقول  مقطوف.   معقول مقطوف   اسمه:    معقول 

لى هذا البيت أشار بقوله: سطور.  وا 

 فار  قِ  قِ حْ السَّ  قِ لْ كباقي الخَ          ر  يْ فَ بحُ  دار   ةِ مَ الَّ سَ : لِ النقص بيت

 كباقلخ  لقسسحق  قفارن    لسلالم  تدارنب  حفيرن   تقطيعه: 

 فعولن مفاعيل    مفاعيل        مفاعيل  فعولن  مفاعيل  تفعيله: 

 مقطوف. منقوص  منقوص      منقوص مقطوف   منقوص  اسمه: 

لى   .هذا البيت أشار بقوله: حفيروا 

 2تاءَ هم الش  تَ يْ بَ  دارُ  بَ نَّ جَ تَ        م  وْ قَ  دارِ بِ  تاءُ الش   لَ زَ نَ  بيت العضب: إنْ 

 شتاءا  ربيتهمش  تجننبجا   رقومن         تقطيعه:  إن نزلش  شتاءبدا  
                                                           

 لفوتنا.وهو اسم فتاة.في )ب(   1
 .26انظر: الحطيئة. الديوان. بيروت: دار صادر، ]د.ت[، ص  2
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 تفعيله:   مفتعلن    مفاعلتن  فعولن         مفاعلتن  مفاعلتن   فعولن

 سالم       سالم    مقطوف. أعضب    سالم     مقطوف         اسمه:   

لى هذا البيت أشار بقوله: إن  .نزل الشتا 1وا 

 2ي(تفاحش قولهم وأتوا بنكر )ا ولكن      دً رَ بيت القصم: ما قالوا لنا سَ 

 والكن       تفاحشقو  لهموأتو  بنكري تقطيعه:  ماقالوا  لناسردن  

 مفاعلتن  فعولن مفاعلتن   فعولن      مفاعلتن   تفعيله:   مفعولن 

 سالم    مقطوف.  سالم    سالم     مقطوف      اسمه:    أقصم   

لى هذا البيت أشار بقوله: تفاحش.  وا 

 ه هلكتُ متِ رحْ ني بِ داركَ تَ      رحيم   ؤوف  رَ  ك  لِ بيت العقص: لوال مَ 

 هلكتو  برحمتهي   فن  رحيمن      تداركني و لوالم  لكنرؤ   تقطيعه:  

 مفاعلتن    فعولن      مفاعلتن   مفاعلتن    فعولن  مفعول تفعيله:  

 سالم       سالم       مقطوف.   أعفص   سالم     مقطوف  اسمه:  

لى هذا البيت أشار بقوله:  والهمزة في قوله: رؤوف مقصورة، وبذلك يصح الوزن؛ وا 
 لوال.

 اسً ا ونفْ ا وأبً هم أخً مُ رَ المطايا     وأكْ  كبَ ن رَ مَ  رُ يْ خَ  مم: أنتَ بيت الج

 تقطيعه:  أنتخي  رمنركبل  مطايا        وأكرمهم  أخنوأبن  ونفسن
                                                           

 ساقطة من )ب(.  1
 في )ب( تفاقم قولهم وأتوا بنكر  2
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 تفعيله:   فاعلن   مفاعلتن   فعولن        مفاعلتن  مفاعلتن  فعولن

 .مقطوفاسمه:     أجم     سالم    مقطوف         سالم     سالم    

لى هذا البيت أشار بقوله: خير من ركب المطايا.  وا 

  الكامل:

 هجرت طال تصحو خباال برامتي      أجش النت الذ سبقتهم إلى

 وأكثروا        وعيش يدب الصم عن ثامر وال (تبمختلف األمر )افتقر 

 مخاف لم تجد فارغا كفى      نقلتهم عن حده فابتأست والشقاء 

وسـمي كـامال لكمالـه  -خـامس األبحـر-إلـى الكامـل  هجـرتأشار بالهاء مـن 
بكثرة الحركات فـي أجزائـه، وهـو مسـدس مبنـي مـن متفـاعلن؛ وأشـار بـالجيم إلـى أن 

األولـى  إلـى أن لـه تسـعة أضـرب، فعروضـه 1]مـن طـال[له ثالثة أعاريض وبالطـاء 
 لها ثالثة أضرب، ضرب مثلهاو[ 55]أتامة 

ذا صَ   2ميرُّ كَ مائلي وتَ ت شَ مْ لِ عن ندًى         وكما عَ  رُ ص  قَ فما أُ  تُ وْ حَ وبيته: وا 

ذاصحو  تفماأقص  صرعن ندن   و تقطيعه:    وكماعلم  تشمائلي  وتكررمي   ا 

 متفاعلن  متفاعلن   متفاعلن      متفاعلن    :   متفاعلن    متفاعلن تفعيله

 تام سالم      سالم               لملم        سالم      سااسمه :     سا

لى هذا البيت أشار بقوله: تصحو. الضرب الثاني مقطوع  وا 

                                                           

 أثبتها من )ب(.  1
 .522انظر: ديوان ابن عبد ربه األندلسي، ص  2
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ذا دَ  وبيته:  1باالخَ  نَّ عندهُ  كَ زيدُ يَ  ب  سَ نَ        هُ فإنَّ  نَّ هُ مَّ عَ  كَ نَ وْ عَ وا 

ذادعو  نك عممهن  نفإننهو     نسبنيزي  دكعندهن  نخباالتقطيعه :   وا 

 متفاعلن    متفاعلن   متفاعلن   فعالتن    تفعيله :  متفاعلن    متفاعلن

 اسمه :   سالم        سالم        سالم         سالم       سالم     مقطوع.

لى هذا البيت أشار بقوله: خباال. الضرب الثالث أحذ مضمر  وا 

 

 2رُ طْ ها القَ آيُ  رَ يَّ وغَ  تْ سَ رَ دَ             ل  ن بعاقِ تيْ رامَ يار بِ الد   منِ لِ    وبيته: 

 قطرو  درستوغي  يرءأيهل         نبعاقلن  ربرامتي   تقطيعه : لمندديا 

 متفاعلن    متفاعلن  فعلن   متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن     تفعيله: 

 سالم        سالم    أحذ مضمر.     سالم      سالم      سالم     اسمه :  

لـــى هـــذا البيـــت أشـــار بقولـــه: رامتـــي. العـــروض الثانيـــة  حـــذاء لهـــا ضـــربان، وا 
 ضرب مثلها فيكون جزء العروض والضرب على فعلن محرك العين.

 3ب  رِ ثَ  ح  وبارِ  ش  جَ أَ  ل  طْ ها        هَ ُـــ عالمفا مَ عَ  يارُ ن الد  ـــَــــ مِـ ل وبيته:

 ثربو  شوبارحن  لمها       هطلنأجش     رعفامعا  لمندديا   تقطيعه: 

 فعلن       متفاعلن    متفاعلن    فعلن  تفعيله : متفاعلن  متفاعلن 

                                                           

 .533انظر: نفس المرجع، ص  1
 .91انظر: نفس المرجع، ص  2
 .16السابق، ص انظر: المرجع  3
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 أحذ         سالم       سالم        أحذ. سالم          اسمه :   سالم

لى هذا البيت أشار بقوله: أجش. الضرب الثاني أحذ مضمر.  وا 

 1عريفي الذُّ  ُدِعَيْت ِنَزاُل ولج        إذْ  ةِ سامَ أُ  نْ مِ  عُ جَ شْ أَ  تَ نْ وأَلَ  وبيته:

 دعَيْتنزا  لولْججفْذ  ذعريتقطيعه: وألنتأش  جعمن أسا  متإذ      

 تفعيله : متفاعلن   متفاعلن    فعلن     متفاعلن  متفاعلن   فعلن

 اسمه :  سالم       سالم        أحذ       سالم      سالم    أحذ مضمر.

لــى هـــذا البيـــت أشـــار بقولـــه: النـــت. العـــروض الثالثـــة مجـــزوءة ولهـــا  أربعـــة وا 
 أضرب: ضرب مجزوء ومرفل.

 ْر آخِ  تَ وأنْ  تَ عْ زَ نَ  مْ لَ فَ       إليَّ  مْ هُ تَ قْ بَ سَ  دْ ولقَ  وبيته:

لي  يفلمنزع  توأنتأأخر  تقطيعه: ولقدسبق  تهموا 

 متفاعلن  متفاعالتن  تفعيله: متفاعلن    متفاعلن

 اسمه :  سالم     مجزوء   سالم   مجزوء مرفل.

زيـــادة  2[فصـــار أربعــة أجـــزاء، ودخلــه الترفيـــل ]وهــوفهــذا البيــت دخلـــه الجــزء 
لـى هـذا البيـت  سبب خفيف في آخر وتد مجمـوع، فصـار آخـر البيـت متفـاعالتن. وا 

 أشار بقوله: سبقتهم إلى. الضرب الثاني مزال.

 ياحِ لف الر  ختَ ا بمُ دً ه      أبَ قامُ مَ  يكونُ  ث  وبيته: جدَ 

                                                           

 في )ب( الذعر. ينسب إلى المسيب بن علس.  1
 مخرومة في )أ(، أثبتها من )ب(.  2
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 نمقامهو      أبدنبمخ  تلفررياح  جدثنيكو        تقطيعه:

 متفاعلن  متفاعلن      متفاعلن  متفاعالن ظ[55]أتفعيله :

 مجزوء        سالم   مجزوء مزال.    سالم          اسمه :   

لى هذا البيت أشار بقوله: بمختلف. الضرب الثالث مجزوء معرى.  وا 

 

ذَ  وبيته:  1ا وتجمَّلِ عً ش  تخَ مُ      نْ كُ ال تَ فَ  تَ رْ قَ تَ ا افْ وا 

ذفتقر  تفالتكن        متخششعن  وتجمملي  تقطيعه: وا 

 تفعيله : متفاعلن  متفاعلن        متفاعلن    متفاعلن

 اسمه :  سالم      مجزوء         سالم      مجزوء معرى.

لى هذا البيت أشار بقوله: افتقرت  . الضرب الرابع مقطوع .وا 

ذا هُ   2اتِ نَ سَ روا الحَ ثَ ءة أكْ      ذكروا اإلسا مُ وبيته: وا 

ذاهمو  ذكروإلسا   أتأكثرل  حسناتي   تقطيعه: وا 

 متفاعلن   متفاعلن  فعالتن تفعيله:  متفاعلن  

 سالم  مجزوء مقطوع. اسمه:    سالم      مجزوء     

لى هذا البيت أشار بقوله: وأكثـروا. ويدخلـه مـن الزحـاف: الضـمر والـوقص  وا 
 والخزل.

                                                           

 .513انظر: ديوان ابن عبد ربه األندلسي، ص  1
 .22انظر: نفس المرجع، ص  2
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ــــبيــــت الضــــمر: إِ  ــــن  ــــخَ  مــــنْ  ؤ  رُ ي اْم شــــطري وأحمــــي ســــائري      اصــــبً نْ مَ  س  عــــبْ  رْي
 1لنصُ بالـمـُـــ

 

شـــــــــطريوأح  ميســـــــــائري      سنمنصـــــــــبن     تقطيعـــــــــه: إننمـــــــــرءن  منخيرعـــــــــب  )
 2(بالمنصلي

 مستفعلن    مستفعلن  مستفعلن        مستفعلن  مستفعلن    مستفعلن  تفعيله:  

 مضمر     مضمر    مضمر.        مرمضمر    مضمر     مض   اسمه:  

لى هذا البيت أشار بقوله: عبس.  وا 

 ميتَ حْ ه ويَ لِ بْ حه ونَ مْ ورُ   ه      فِ يْ ريمه بسَ عن حَ  دبُّ وبيت الوقص: يَ 

 ورمحهي  ونبلهي  ويحتمي  ي       يدببعن  حريمهي  بسيفه تقطيعه: 

 مفاعلن تفعيله:  مفاعلن  مفاعلن   مفاعلن         مفاعلن    مفاعلن 

 موقوص. موقوص   موقوص      موقوص  موقوص   موقوص    اسمه : 

لى هذا البيت أشار بقوله: يدب.  وا 

 لت لم تجبيإن سئِ  مهاأرسُ        ت     فَّ عَ داها وَ وبيت الخزل: منزلة صم صَ 

 لمتجبي  إنسئلت     أرسمها   هاوعفت         منزلتن  صممصدا   تقطيعه: 

 مفتعلن     مفتعلن           مفتعلن   مفتعلن   مفتعلن  تفعيله:  مفتعلن 

                                                           

 منسوب إلى عنترة بن شداد.  1
 ساقطة من )ب(.  2
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 مخزول.   مخزول     مخزول       مخزول     مخزول  مخزول   اسمه :

لى هذا البيت أشار بقوله: الصم. وبيت الضمر في الضرب المرفل:  وا 

 

 1يف تامرفي الصَّ  ن  بِ ك اَل        أن تَ مْ عَ رتني وزَ وغد

 فصصيفتامر نكالبنن       وزعمتأن    رتني وغد   تقطيعه:

 مستفعالتن  متفاعلن   تفعيله:   متفاعلن     متفاعلن   

 مجزوء مضمر مرفل.   سالم      مجزوء     سالم         اسمه :  

لى هذا البيت أشار بقوله: تامر. وبيت الوقص في الضرب المرفل:  وا 

 المقابرهم إلى تُ لْ قَ ونَ      ولقد شهدت وفاتهم   

 تقطيعه: ولقدشهد  توفاتهم        ونقلتهم  إللمقابر

 تفعيله:  متفاعلن  متفاعلن        متفاعلن مفاعالتن

 مجزوء موقوص مرفل.سالم           اسمه :   سالم     مجزوء

لى هذا البيت أشار بقوله:  نقلتهم. وبيت الخزل في الضرب المرفل: وا 

 مة حين يكل  دَّ نك حِ       في اب حوا عن ابنك إنَّ فَ صَ 

 نكحددتن  حينيكللم    تقطيعه: صفحوعنب  نكإننفب  

 مفتعالتن و[55]أمتفاعلن        تفعيله:   متفاعلن     متفاعلن 

                                                           

 .33انظر: ديوان الحطيئة، ص  1
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 مجزوء مخزول مرفل.  سالم             اسمه:    سالم         مجزوء  

لى هذا البيت أشار بقوله: حده. وبيت الضمر في الضرب   المزال:وا 

ذا اغتبطْ   العالمين بَّ رَ  حمدتُ  تُ       أو ابتأس تُ وا 

ذغتبط    تحمدترب  بلعالمين تأوبتأس   تقطيعه: وا 

 مستفعالنتفعيله:  متفاعلن  متفاعلن    متفاعلن  

 مجزوء مضمر مزال. سالم   مجزوء         اسمه:   سالم    

لى هذا البيت أشار بقوله: ابتأست. وبيت الوقص في  الضرب المزال: وا 

 رانسَّ يَ ما له مُ هُ كتب الشقاء عليهما       فَ 

 فهمالهو  ميسسران عليهما      أتقطيعه: كتبششقا  

 متفاعلن      متفاعلن  مفاعالن تفعيله:  متفاعلن  

 مجزوء موقوص مزال.   مجزوء       سالم      سالم        اسمه:

لى هذا البيت أشار بقوله: والشقاء.   .وبيت الخزل في الضرب المزالوا 

 خافِ نا غير مُ عالِ ك مُ    وأجب أخاك إذا دعا     

 كمعالنن  غيرمخاف    كإذادعا     تقطيعه: وأجب أخا 

 متفاعلن  متفعالن    متفاعلن     تفعيله:  متفاعلن   

 مجزوء مخزول مزال.  سالم    مجزوء           سالم      اسمه :  

لى هذا البيت   بيت الضمر في الضرب المقطوع: أشار بقوله: مخاف.وا 
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ذا افْ   1األعمال صالحِ ا يكون كَ رً خْ ذُ     د      جِ خائر لم تَ إلى الذَّ  تَ رْ قَ تَ وا 

ذفتقر  تإلذذخا  ئرلم تجد            ذخرنيكو  نكصالحل  أعمالي  تقطيعه: وا 

 مفعولن متفاعلن   تفعيله : متفاعلن متفاعلن  متفاعلن            مستفعلن

 .مضمر    سالم     مضمر مقطوع          سالم    سالم      سالم    اسمه:

لـــى هـــذا البيـــت أشـــار بقولـــه: تجـــد. وبيـــت الضـــمر فـــي الضـــرب المقطـــوع  2وا 
  المجزوء:

 مشغول غ  ة فارِ    ورب مك وأبو الحليس

 كتفارغن  مشغولن  سورببمك  تقطيعه: وأبلحلي  

 متفاعلن   متفاعلن   مفعولن تفعيله:  متفاعلن   

 اسمه :   سالم       مجزوء     سالم    مجزوء مضمور مقطوع.

لى هذا البيت أشار بقوله: فارغا. ونبه بقوله: كفى؛ على تمام الزحاف.  وا 

 :لدائرة الثالثة )دائرة الهزج والرجز والرمل(ا

 الهزج:

 ادنكذاك ولو ماتوا فموسى امرئ أ       وابد بسهب الضيم بأسا يزودهم

                                                           

 .539، ص 5999. بيروت: دار صابر، 5. طانظر: األخطل. الديوان   1
 في )ب( الضمر.  2
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وســمي هزجــا تشــبيها لــه  -ســادس األبحــر-أشــار بــالواو مــن وابــد إلــى الهــزج 
وأشــار بــاأللف إلــى أن لــه عروضــا واحــدة، وأشــار  -قالــه الخليــل – بهــزج الصــوت

بالباء إلى أن له ضربين؛ وهو مسدس مبني من مفاعيلن ولم يستعمل إال مجـزوءا، 
 ولها ضربان: ضرب تام.فعروضه مجزوءة 

 1رُ مْ فاألمالح فالغَ  بُ      هْ لى السَّ يْ ن آل لَ ا مِ فَّ وبيته: عَ 

 بفألمال  حفلغمرو  لليلسسه   تقطيعه: عفامنءا  

 مفاعيلن  مفاعيلن  مفاعيلن  مفاعيلن   تفعيله:  

 سالم      مجزوء.      مجزوء    موفور     اسمه :  

لى هذا البيت أشار بقوله:   بسهب. الضرب الثاني محذوف.وا 

 2هر الذلولم بالظَّ   وبيته: وما ظهري لباغي الضي

 مبظظهرذ  ذلولي     لباغضضي   تقطيعه: وماظهري 

 مفاعيلن   فعولن تفعيله:  مفاعيلن     مفاعيلن      

 سالم     مجزوء محذوف.    مجزوء        موفور  اسمه:   

لــى هــذا البيــت أشــار بقولــه: الضــيم. ويدخلــه مــن الزحــاف: القــبض  ظ[55]أوا 
 والكف والخرم والشتر والخرب.

 سفما عليك من بأ     بيت القبض: فقلت ال تخف شيئا 

                                                           

 .29، ص5992انظر: الخرنق: الديوان. بيروت: دار صابر،   1
 .511انظر: ديوان عبد ربه األندلسي، ص  2
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 فماعلي  كمنبأسي      تقطيعه: فقلتال  تخفشيأن  

 مفاعلن  مفاعيلن     مفاعيلن تفعيله:  مفاعلن 

 اسمه:  مقبوض مجزوء مقبوض مجزوء.

لى هذا البيت أشار بقو   له: بأسا.وا 

 1وذا من كتب يرمي        وبيت الكف: فهذان يذودان 

 تقطيعه: فهاذان  يذودان  وذامنك  تبنيرمي

 يل  مفاعيلنتفعيله: مفاعيل  مفاعيل  مفاع

 مجزوء. اسمه: مكفوف  مكفوف  مكفوف   سالم

لى هذا البيت أشار بقوله: يزودهم  .2وا 

 هيَّ ش عارِ يْ العَ كذاك      وبيت الخرم: أّدوا ما استعاروه 

 كذاكلعي  شعارييه     تقطيعه: أددومس  تعاروهو  

 تفعيله:  مفعولن   مفاعيلن   مفاعيلن   مفاعيلن

 سالم.   سالم       سالم         أخرم   اسمه: 

لى هذا البيت أشار بقوله: كذاك.  وا 

 هرَ بْ عوا عِ مَّ وفيما جَ       وبيت الشتر: في الذين قد ماتوا

                                                           

 ينسب إلى عبد اهلل بن الزبعري.  1
 في )ب( يزود.  2
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 وفيماجم  معوعبره     تقطيعه: فللذي  نقدماتو  

 مفاعيلن  مفاعيلن       تفعيله : فاعلن  مفاعيلن 

 سالم      سالم.       أشتر   سالم     اسمه : 

لى هذا البيت  أشار بقوله: ماتوا. وا 

 أميرا ما رضيناه       وبيت الخرب: لو كان أبو موسى

 أميرنما  رضيناهو       تقطيعه : لوكان  أبوموسى  

 مفاعيلن  مفاعيلن    تفعيله :  مفعول مفاعيلن   

 سالم     سالم .    اسمه :   أخرب  سالم        

لى هذا البيت أشار بقوله: موسى. وباقي البيت حشو ملغى.  وا 

             الرجز:

 زكت دهرها دار بها القلب جاهد      وقد هاج قلبي منزل ثم قد شجى

   فيا ليتني من خالد ومنافهم              أرى ثقال الخير فيمن لنا أسا 

، وسـمي رجـزا الضـطرابه -سـابع األبحـر -أشار بالزاي مـن زكـت إلـى الرجـز
وهو مسدس مبني من مستفعلن،وأشار بالدال من دهرها إلى أن لـه أربعـة أعـاريض 

ربان، ضـــرب وبالهـــاء إلـــى أن لـــه خمســـة أضـــرب؛ فعروضـــه األولـــى تامـــة لهـــا ضـــ
 مثلها.

 ربُ قفر ترى آياتها مثل الزُّ         ى إذ سليمى جارة  مَ يْ لَ سُ وبيته: دار  لِ 

 أأياتها  مثلززبر  قفرنترى تقطيعه: دارنلسلي  ماإذسلي  ماجارتن     
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 مستفعلن   مستفعلن  مستفعلن      مستفعلن  مستفعلن مستفعلن تفعيله :

 تام            سالم      سالم      تام .اسمه :  سالم         سالم       

لى هذا البيت أشار بقوله: دار. الضرب الثاني مقطوع.  وا 

 1والقلب مني جاهد مجهود       م  سالِ  يح  رِ تَ سْ وبيته: القلب منها مُ 

 تقطيعه: القلبمن  هامستري  حنسالمن      ولقلبمن  نيجاهدن  مجهودو

 مستفعلن  مفعولن  مستفعلن       تفعيله : مستفعلن مستفعلن  مستفعلن

 اسمه :   سالم     سالم        تام             سالم      سالم     مقطوع.

يمتنع فيه الطي لضعف اعتمـاده علـى الوتـد المقطـوع، و[ 53]أوهذا الضرب 
لــى هــذا البيــت أشــار بقولــه: القلــب جاهــد . العــروض الثانيــة مجــزوءة لهــا ضــرب وا 

 مثلها.

و من أم       هاج قلبي منزل  وبيته: قد   ر  فِ قْ مُ  َعْمر 

 عه:قدهاج قل  بيمنزلن     منأممعم  رنمقفرن تقطي

 تفعيله : مستفعلن  مستفعلن    مستفعلن  مستفعلن

 .اسمه :  سالم       مجزوء     سالم      مجزوء

لـى هـذا البيـت أشــار بقولـه: قـد هـاج قلبــي منـزل. العـروض الثالثـة مشــطورة  وا 
 مثلها. 2ضربلها 

                                                           

 .67انظر: ديوان ابن عبد ربه األندلسي، ص  1
 في )ب( ضربان.  2
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 1اا قد شجَ وً جْ وبيته : ما هاج أحزانا وشَ 

 تقطيعه: ماهاج أح  زاننوشج  ونقدشجى

 تفعيله :  مستفعلن   مستفعلن  مستفعلن

 اسمه :   سالم         سالم     مشطور.

لى هذا البيت أشار بقوله: قد شجى. العروض الرابعة منهوكـة، لهـا ضـرب  وا 
 مثلها.

 2عْ ذَ يها جَ ي فنِ تَ يْ يا لَ  وبيته:

 فيهاجذع ياليتني    تقطيعه:

 تفعيله : مستفعلن مستفعلن

 اسمه :   سالم     منهوك.

لــى هــذا البيــت أشــار بقولــه: يــا لي تنــي. ويدخلــه مــن الزحــاف: الخــبن والطــي وا 
 والخبل.

 

 وفهاخالد مخُ  ف  كَ ي بِ ف  كَ         3ا وطال ما وطال مامَ  الَ وطَ  بيت الخبن:

 مخوفها فخالدن    كفي بكف            وطالما   وطالما   تقطيعه: وطالما  

                                                           

 . 565، ص 5996. بيروت: دار صابر، 5انظر: العجاج. الديوان. ط  1
 .555انظر: ديوان ابن عبد ربه األندلسي، ص  2
 ساقطة من )ب(.  3
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 مفاعلن  مفاعلن   مفاعلن              علن  مفاعلن   تفعيله : مفاعلن  مفا

 مخبون.  مخبون      مخبون         مخبون      مخبون  مخبون    اسمه : 

لى هذا البيت أشار بقوله: خالد.  وا 

 حسبا ناف  ن عبد مَ مِ  مُ رَ أكْ          د  لَ من وَ  ة  دَ والِ  تْ دَ لَ ما وَ  وبيت الطي:

 فنحسبن  عبدمنا  أكرممن             تقطيعه:  ماولدت  والدتن  منولدن

 مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن           مفتعلن    مفتعلن  مفتعلن  تفعيله :

 مطوي. مطوي   مطوي   مطوي            مطوي   مطوي  اسمه :   

لى هذا   البيت أشار بقوله: منافهم.وا 

 سبق خير تؤده ل  وعجَ         ب  لَ منع خير طَ  ل  ثقَ وبيت الخبل: وَ 

 رطلبن         وعجلن  سبقخي  رتؤده منعخي   تقطيعه: وثقلن  

 فعلتن   فعلتن    فعلتن        فعلتن     تفعيله : فعلتن    فعلتن 

 .مخبول   مخبول  مخبول        لمخبو   مخبول   مخبول  اسمه :

لى هذا البيت أشار بقوله: ثقال. وبيت الخبن في الضرب الثاني المقطوع  وا 

 هرُ يْ خَ  موْ ى ليَ جَ رْ ه        إن كان ال يُ ا شرُّ عنَّ  فَّ ال خير فيمن كَ 

 مخيره يرجىليو    إنكان ال    منكففعن  ناشررهو      الخيرفي    تقطيعه:

 مستفعلن  فعولن مستفعلن      مستفعلن  تفعيله : مستفعلن   مستفعلن  

 سالم    مخبون مقطوع.  سالم        سالم       تام       سالم    اسمه : 
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لى هذا البيت أشار بقوله: الخير. وباقي البيت حشو.  وا 

 الرمل:

 حبونك سحق المالك الخنس فأربعا       معي مقفرات سالما  فعلت دوا

 له واضحات دونها عذب القنا     فصلت قضاها صابرا وهي أقصدت 

وســمي رمــال تشــبيها لــه  -ثــامن األبحــر-الرمــل  أشــار بالحــاء مــن حبــو إلــى
وهو مسدس مبني مـن فـاعالتن، ولـم  -1(قاله الخليل) –برمل الحصير وهو نسجه 
محذوفـــة فيصـــير جزؤهـــا فـــاعلن؛ وأشـــار  2]إال[ظ[ 53]أ تســـتعمل عروضـــه األولـــى

بالبـــاء إلـــى أن لـــه عروضـــين، وبـــالواو إلـــى أن لـــه ســـتة أضـــرب، فعروضـــه األولـــى 
محذوفة لها ثالثـة أضـرب: ضـرب مـتمم؛ والمـتمم هـو مـا زيـد فـي ضـربه علـى وزن 
عروضــه ســبب خفيــف وهــو مــن نفــس الجــزء، فيكــون جــزء العــروض فــاعلن وجــزء 

 الضرب فاعالتن.

 3الِ مَ الشَّ  يبَ وِ أْ ناه وتَ عْ مَ  رُ طْ عّفا بعدك ال         قَ  دِ رْ البُ  قِ حْ وبيته: مثل سَ 

 مثلسحقل  بردعففا  بعدكل          قطرمعنا  هووتأوي  بششمالي تقطيعه:

 تفعيله:  فاعالتن   فاعالتن  فاعلن          فاعالتن   فاعالتن    فاعالتن

 سالم       سالم        متمم.اسمه :  سالم       سالم    محذوف         

لى هذا البيت أشار بقوله: سحق. الضرب الثاني مقصور.  وا 

                                                           

 ساقطة من )ب(.  1
 مخرومة من )أ(، أثبتها من )ب(.  2
 .557. ص5998انظر: عبيد ابن األبرص. الديوان. بيروت: دار صادر،   3
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 1كا         أنه قد طال حبسي وانتظارالِ عّني مَ  عمانَ أبلغ النُّ وبيته: 

 تقطيعه: أبلغننع  مانعنني  مالكن      أننهوقد  طالحبسي  وانتظار

 فاعالتن  فاعالتن   فاعالنتفعيله :  فاعالتن فاعالتن فاعلن       

 اسمه :   سالم     سالم    محذوف      سالم      سالم     مقصور.

لى هذا البيت أشار بقوله: المالك. الضرب الثالث كالعروض.  وا 

 3هذا واشتهب 2دي رأُس عْ شاب بَ  ها      ا جئتُ ّـ لم قالت الخنساءُ  وبيته:

 شاببعدي  رأسهاذا  واشتهبتقطيعه: قالتلخن  ساءلمما  جئتها    

 تفعيله : فاعالتن فاعالتن  فاعلن    فاعالتن   فاعالتن    فاعلن

 اسمه :  سالم     سالم     محذوف  سالم       سالم      محذوف.

لــى هــذا البيــت أشــار بقولــه: الخــنس . العــروض الثانيــة مجــزوءة لهــا ثالثــة 4وا 
 أضرب: ضرب مجزوء مسبغ.

 را رسما بعسفانبِ خْ تَ    بعا واْس ليلي ارْ وبيته: يا خَ 

 تقطيعه: ياخليلي  يربعاوس  تخبرارس  منبعسفان

 تفعيله : فاعالتن  فاعالتن   فاعالتن    فاعالتان

                                                           

 ينسب إلى عدي بن زيد.  1
 في )ب( رأسي.  2
 .21انظر: ديوان ابن عبد ربه األندلسي، ص  3
 في )ب( الخنسا.  4
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 .1[مجزوء مسبغ ]اسمه : سالم      مجزوء   سالم     

ـــى هـــذا البيـــت أشـــار بقولـــه: فأربعـــا. الضـــرب الثـــاني مجـــزوء كـــالعروض  ل وا 
 معرى.

 2يبورِ الزَّ  آياتِ  لَ مثْ       سات  دارِ  ات  رَ فَ قْ وبيته: مُ 

 مثلءايا  تززبوري  تقطيعه: مقفراتن  دارساتن  

 فاعالتن  فاعالتن تفعيله : فاعالتن  فاعالتن  

 سالم     مجزوء معرى.  سالم      مجزوء    اسمه : 

لى هذا البيت أشار بقوله: مقفرات. الضرب الثالث محذوف.  وا 

 نان من هذا ثمنيْ ت به العَ رَّ وبيته: مالما قَ 

 ذاثمن رتبهلعي  نانمنها   مالماقر   تقطيعه: 

 فاعالتن فاعالتن  فاعالتن فاعلن تفعيله : 

 سالم    مجزوء محذوف. مجزوء   سالم       اسمه :  

لى هذا البيت أشار بقوله: لما. ويدخله من الزحاف الخبن والكف والشكل.  وا 

 بيت الخبن وهو بيت الصدر: 

ذا رَ   لت إليها فحواهاالصَّ  دَ مَ عَ         تْ عَ فِ رُ  د  جْ مَ   ةُ ايَ وا 

ذارا  يتمجدن  رفعت      عمدصصل    فحواها تإليها   تقطيعه: وا 
                                                           

 أثبتها من )ب(.  1
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 فعالتن تفعيله : فعالتن  فعالتن   فعلن        فعالتن     فعالتن 

صـــدر مخبـــون محـــذوف مخبـــون مخبـــون صـــدر و[ 51]أاســـمه : مخبـــون مخبـــون 
 مخبون صدر.

وعاقــب فــي هــذا البيــت األلــف مــن فــاعالتن النــون قبلهــا مــن فــاعالتن، فلمــا 
سـقط ألـف فــاعالتن بـالخبن امتنــع الكـف فــي نـون فــاعالتن قبلـه، وذلــك هـو الصــدر 
كما تقدم. وليس الخـبن فـي الجـزء األول صـدرا إذ لـيس قبلـه مـا يعاقبـه، وكـذلك فـي 

 وتد، والسبب ال يعاقب الوتد.من ال قبله األول من النصف الثاني ألن النون الجزء

 بيت الكف وهو بيت العجز:

 ها قضاهاالبِ في طِ  دَّ ثم جَ  من أراد حاجة        ليس كلّ 

 تقطيعه: ليسكلل  منأراد  حاجتن       ثممجدد  فيطالب  هاقضاها

 فاعالت فاعالت فاعلن        فاعالت  فاعالت  فاعالتن تفعيله :

 محذوف  مكفوف عجز مكفوف عجز متمم.اسمه : مكفوف عجز مكفوف عجز 

زحف في هـذا البيـت سـابع فـاعالتن وهـو آخـره بـالكف لسـالمة ألـف فـاعالتن 
لى هذا البيت أشار بقوله: قضاها.بعده وذلك هو العجز  . وا 

 بيت الشكل وهو بيت الطرفين:

 صابر محتسب لما أصابه         س  ممارِ  ل  طَ ا بَ دً عْ سَ  نَّ إِ 

 تسبنل  ماأصابه نم  مارسن         صابرنمح  تقطيعه: إننسعدن  بطل

 فاعالتن فعالت   فاعالتن  : فاعالتن  فعال ت فاعل         تفعيله 
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 طرفان محذوف             سالم طرفان متمم.  سالم   اسمه : 

ففاعالت الثاني في الصـدر وكـذلك الثـاني فـي العجـز زحـف أولـه لسـالمة مـا 
لـــى هـــذا البيـــت أشـــار بقولـــه:  قبلـــه، وآخـــره لســـالمة مـــا بعـــده؛ وهـــذا هـــو الطرفـــان. وا 

 صابرا.

 وبيت الخبن في الضرب المقصور:

 حديد غلقا من دونها بابُ كسرى وأمسى قيصر      مُ  تْ دَ صَ أقْ 

 تقطيعه: أقصدتكس  راوأمسا  قيصرن       مغلقنمن  دونهابا  بحديد

 فاعالتن فعالنتفعيله :  فاعالتن    فاعالتن  فاعلن          فاعالتن 

 سالم     سالم   مخبون مقصور.      سالم      سالم   محذوف     سمه : ا

لــى هــذا البيــت أشــار بقولــه: أقصــدت. وبيــت الخــبن فــي الضــرب المجــزوء  وا 
 المسبغ:

 اتت وأدم  عربيّ         ايّ سِ فارِ  حات  واضِ  

 واضحاتن  فارسييا  تنوأدمن  عربيياتتقطيعه: 

 فاعالتن فاعالتن  فعلتان    تفعيله :  فاعالتن

 سالم    مجزوء مخبون مسبغ. اسمه :    سالم      مجزوء   

لــى هــذا البيــت أشــار بقولــه: واضــحات. وهــذا آخــر مــا ذكــر مــن الزحــاف،  وا 
 وباقي البيت حشو.
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 لدائرة الرابعة )دائرة السريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث(:ا
  وهي مسدسة

  السريع:

 رحلي قد نماطغى دون شام محول ال لقيل ما به         النشر في حافات 

 في الطريق وفاءه           والبد إن أخطأت من طلب الرضا فرد من طريأ

وسـمي سـريعا ظ[ 51]أ -البحـر التاسـع-أشار بالطـاء مـن طغـى إلـى السـريع 
ومثلهـا، وأشـار ألنه يسرع على اللسـان وهـو مبنـي مـن مسـتفعلن مسـتفعلن مفعـوالت 

 بالدال من دون إلى أن له أربع أعاريض، وبالواو إلى أن له ستة أضرب.

مطويــة مكشــوفة لهــا ثالثــة أضــرب: ضــرب مطــوي موقــوف  فعروضــه األولــى
فيصـــير جـــزء العـــروض بـــالطي وهـــو ذهـــاب الرابـــع الســـاكن وبالكشـــف وهـــو ذهـــاب 

 النون.، فينقل إلى فاعلن ساكن 1(فيبقى َمْفُعال) السابع المتحرك

  في عراقاَل وَ  اؤون في شام        ى ال يرى مثلها الرَّ مَ لْ وبيته: أزمان سَ 

 فيعراق شامنوال  راؤونفي         مثلهر    تقطيعه: أزمانسل  مااليرا  

 فاعالن مستفعلن  مستفعلن      تفعيله : مستفعلن  مستفعلن فاعلن 

 مطوي موقوف.  سالم    اسمه :   سالم      سالم  مطوي مكشوف سالم 

لـــى هـــذا البيـــت أشـــار بقولـــه: شـــام. الضـــرب الثـــاني مطـــوي مكشـــوف مثـــل  وا 
 العروض.

 1ل  وَ حْ مُ  م  جِ عْ تَ سْ مُ  ق  لَ وْ لَ خْ مُ   وبيته: هاج الهوى رسم بذات القضا       
                                                           

 ساقطة من )ب(.  1
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 مخلولقن  مستعجمن  محولن   : هاجلهوا  رسمنبذا  تلقضا        تقطيعه

 فاعلن       مستفعلن   مستفعلن   فاعلنتفعيله : مستفعلن  مستفعلن  

 مطوي مكشوف.  سالم     سالم      اسمه :  سالم      سالم   مطوي مكشوف 

لــى هــذا البيــت أشــار بقولــه: محــول. الضــرب الثالــث أصــلم؛ أي حــذف منــه  وا 
 الجزء بذلك مفعو، فينقل إلى فعلن ساكن العين. الوتد المفروق فيصير

 2ت أسماعيغْ لَ قيل الخنا       مهال فقد أبْ لِ  دْ صِ قْ وبيته: قالت ولم تَ 

 تقطيعه: قالتولم  تقصدلقي  للخنا       مهلنفقد  أبلغتأس  ماعي

 تفعيله : مستفعلن مستفعلن فاعلن      مستفعلن مستفعلن فعلن

 سالم    أصلم.   كشوف  سالم  ماسمه :  سالم      سالم مطوي 

لـــى هـــذا البيـــت أشـــار بقولـــه: لقيـــل. العـــروض الثانيـــة مخبولـــة مكشـــوفة  لهـــا وا 
 ضرب مثلها.

 3مْ نَ عَ  ف  كُ وأطراف األ ير  ا      نِ نَ والوجوه دَ  ك  سْ مِ  رُ شْ وبيته: النَّ 

 نيرنوأط  رافألكف  فعنم     تقطيعه:  اننشرمس   كنولوجو   هدنا 

 مستفعلن  مستفعلن  فعلن  تفعيله :  مستفعلن   مستفعلن   فعلن   

 مخبول مكشوف.  سالم    سالم  اسمه :   سالم      سالم  مخبول مكشوف 
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لــى هــذا البيــت أشــار بقولــه: النشــر. العــروض الثالثــة مشــطورة موقوفــة لهــا  وا 
 ضرب مثلها، فيكون البيت من ثالثة أجزاء آخرها مفعوالن ساكن النون.

 وبيته: يتضحن في حافاتها باألبدال

 بألبدال  يعه: يتضحنفي  حافاتها تقط

 مفعوالن  تفعيله : مستفعلن   مستفعلن

 مشطور موقوف.  سالم       سالم      اسمه : 

لى هذا البيت أشار بقوله: في حافاتهـا. وال يصـح أن يكـون هـذا البيـت مـن  وا 
والرجـــز لـــيس فيـــه مفعـــوالت و[ 52]أ، ألن الوقـــف ال يكـــون إال فـــي مفعـــوالت الرجـــز
 العروض الرابعة مشطورة مكشوفة لها ضرب مثلها. .البتة

 1يلِ ذْ اّل عَ قِ رحلي أَ  يْ وبيته: يا صاحبَ 

 العزلي رحليأقل    تقطيعه: ياصاحبي 

 تفعيله : مستفعلن   مستفعلن  مفعولن

 مشطور مكشوف. سالم     سمه :   سالم       ا

ولـيس  ومذهب الخليل أن هذا الشعر من مشطور السـريع، كمـا ذكـره المؤلـف
ومــن  ومــن تبعــه يمنــع القطــع فــي مشــطور الرجــز، ألن الخليــل مــن مشــطور الرجــز،

ليه ذهب األقلون. 2أجاز فيه القطع ألحقه به  وا 
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لـــى هـــذا البيـــت أشـــار بقولـــه: رحلـــي. ويدخلـــه مـــن الزحـــاف: الخـــبن والطـــي  وا 
ـــل. والخـــبن ال يـــدخل فـــي العـــروض األولـــى وضـــربها األول والثـــاني، وكـــذلك  والخب

علـة  1(في ذلك)والطي  يدخل في العروض الثالثة والرابعة، وامتناع الخبنالطي ال 
 الزمة.

 يمْ قِ تَ سْ وما يَ  هُ يقُ طِ بيت الخبن: أرد من األمور ما ينبغي       وما تُ 

 وماتطي  قهووما  يستقيم    عه:  أردمنل  أمورما  ينبغي      تقطي

 مفاعلن   مفاعلن  فاعالن      يله : مفاعلن  مفاعلن  فاعلن   تفع

 مخبون  مطوي موقوف.  مخبون    مطوي مكشوف اسمه : مخبون  مخبون 

لى هذا البيت أشار بقوله: أرد.   وا 

 طريف  قليل ثالُ أمْ  كِ حِ يْ وبيت الطي: قال لها وهو بها عالم        وَ 

 تقطيعه: قاللها  وهوبها  عالمن           ويحكأم  ثالطري  فنقليل

 عيله : مفتعلن مفتعلن فاعلن            مفتعلن  مفتعلن  فاعالنتف

 مطوي مطوي مطوي مكشوف مطوي مطوي مطوي موقوف. اسمه : 

لى هذا البيت أشار بقوله: طريف.  وا 

 يقِ رِ في الطَّ  هُ رَ حَ نَ  ل  مَ بيت الخبل: وبلد قطعه عامر       وجَ 

 فططريقوجملن  نحرهو    وبلدن  قطعهو  عامرن    تقطيعه: 

 تفعيله :  فعلتن   فعلتن    فاعلن     فعلتن    فعلتن   فاعالن
                                                           

 في )ب( فيما ذكر.  1
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 مطوي موقوف.  مخبول  مخبول مطوي مكشوف مخبول   اسمه :  مخبول 

لى هذا البيت أشار بقوله: في الطريق.   وا 

 المشطور الموقوف: وبيت الخبن في الضرب

 1(ارقينفانحزرن و )البد منه  

 هوفنحزر  نورقينمن   تقطيعه: البدد

 2تفعيله :  مستفعلن   مستفعلن  فعوالن

 اسمه :    سالم        سالم    مشطور مخبون موقوف.

لى هذا البيت أشار بقوله: والبد.  وا 

 وبيت الخبن في العروض المشطورة المكشوفة:

 يا رب إن أخطأت أو نسيت 

 نسيتو  وأأخطأت إن  بتقطيعه: يارب

 مستفعلن  فعولنتفعيله : مستفعلن 

 سالم     سالم    مشطور مخبون مكشوف.  اسمه : 

لى هذا البيت أشار بقوله: أخطأت. وباقي البيت حشو ملغى.  وا 

     المنسرح:

                                                           

 فانحدرن وارتقين.  1
 في )ب( مفاعيل.  2
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على سممت سموالف بهما اإلنمس       ظ[52]أ يلجج يفشي صبر سعد بذي سمي
 قد ثوى

وســــمي منســــرحا  -عاشــــر األبحــــر-أشــــار باليــــاء مــــن يلجــــج إلــــى المنســــرح 
مفعوالت مستفعلن، ومثله؛ ولـم  النسراحه وسهولته، وهو مسدس مبني من مستفعلن

يستعمل إال مطويا لثقله بكثرة األسباب واألوتاد المفروقة، وأشار بالجيم األولـى إلـى 
أن لــه ثالثــة أعــاريض وبــالجيم الثانيــة إلــى أن لــه ثالثــة أضــرب؛ فعروضــه األولــى  

 تامة لها ضرب مطوي.

 افَ رَ مال      بالخير يفشي في مصره العُ عْ تَ سْ الزال مُ  د  يْ زَ  نَ ابْ  نَّ بيته: إِ و 

 بلخيريف  شيفيمصر  هلُعَرفامستعملن      دنالزال   تقطيعه: إننبنزي  

 مفعوالت   مفتعلن   مستفعلن    مستفعلنمستفعلن مفعوالت تفعيله : 

 مطوي.    سالم      سالم      مسالم       تا اسمه :  سالم      

لى هذا البيت أشار بقوله: يفشي. العروض الثابية منهوكـة موقوفـة فيصـير  وا 
 البيت على جزأين: مستفعلن، مفعوالت بإسكان التاء.

 1ارد الدَّ ي عبْ نِ ا بَ وبيته: صبرً 

 عبددار   تقطيعه: صبرنبني  

 تفعيله : مستفعلن   مفعوالت

 موقوف.منهوك     سالم    اسمه :  
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لـــى هـــذا البيـــت أشـــار بقولـــه: صـــبرا. العـــروض الثالثـــة منهوكـــة مكشـــوفة،  وا 
 فيصير البيت مستفعلن مفعولن.

 1سعد  سعداً  م  لَ يْ وبيته: وَ 

 ويلممسع  دنسعدنتقطيعه: 

 تفعيله : مستفعلن   مفعولن

 منهوك مكشوف.   سالم      اسمه : 

لى هذا  من الزحاف الخبن والطي البيت أشار بقوله: سعد. ويدخله و[ 57]أوا 
، محلـه مـن الوتـد المعتـل 2والخبل، ويمتنـع الطـي فـي عروضـه الثانيـة والثالثـة لقـرب

 ويمتنع الخبل في العروض األولى لما يؤدي إليه من اجتماع خمس متحركات.

 لْ طِ هَ  بل  وابل مسْ  را          ك كلُّ بذي األَ  عفاهنَّ  منازل   بيت الخبن:

 عفاهنن  بذألرا             ككللوا  بلنمسب  لنهطلمنازلن  تقطيعه: 

 مفتعل مفاعيل  تفعيله : مفاعلن  مفاعيل  مفاعلن           مفاعلن 

 مطوي.  مخبون    مخبون  مخبون              مخبون     مخبون  اسمه :  

لى هذا البيت أشار بقوله: بذي.  وا 

 ه وقد أنفواونَ بوا دُ رَ قد خَ   ه       تَ يرَ شِ رى عَ ا أَ ميرً سَ  إنَّ  وبيت الطي:

 قدأنفو دونهوو   شيرتهو          قدخربو    تقطيعه: إننسمي  رنأراع  
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 مفتعلن مفتعلن   فاعالت   مفتعلن   فاعالت  مفتعلن       تفعيله : 

 مطوي. مطوي          مطوي    مطوي    مطوي   اسمه :  مطوي   

لى هذا البيت أشار بقوله:   .سميوا 

 ل  مَ ى جَ لَ عَ  ل  جُ رَ  هُ عَ طَ : وبلد متشابه سمته       قَ 1وبيت الخبل

 تقطيعه: وبلدن  متشاب  هنسمتهو     قطعهو  رجلنع الجملن

 تفعيله :  فعلتن  فعالت  مستفعلن      فعلتن   فعالت مفتعلن

 مطوي.   مخبول مخبول    تام          مخبول    مخبول   اسمه :  

لى هذا   البيت أشار بقوله: سمت.وا 

 وبيت الخبن في العروض الثانية المنهوكة الموقوفة:

 والفسُ ا بِ وْ قَ تَ ا الْ َــّ لم

 بسوالف    تقطيعه: لمملتقو

 فعوالن  تفعيله : مستفعلن

 اسمه :   سالم    مخبون منهوك موقوف.

لى هذا البيت أشار بقوله: سوالف.  وا 

 المنهوكة المكشوفة:وبيت الخبن في العروض الثالثة 

 يار إنس  ما بالد  

                                                           

 ساقطة من )ب(.  1
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نسن  مابدديا  تقطيعه:   را 

 فعولن تفعيله : مستفعلن 

 مخبون منهوك مكشوف.  سالم      اسمه : 

لى هذا البيت أشار بقوله: اإلنس. وباقي البيت حشو ملغى.    وا 

   الخفيف:

 ذي ِحماكفيت جهارا بالسخال الردا فإن            قدرنا تجد في أمرنا خطب 

         فلم يتغير يا عمير وصالها                  حجاحجة في حبلها علقوا معا                                                          

علـى مـا تقـدم  -البحـر الحـادي عشـر- أشار بالكـاف مـن كفيـت إلـى الخفيـف
فــي اصــطالحه فــي حــروف أبجــد، وســمي خفيفــا ألنــه أخــف الســباعية. وبــالجيم مــن 

ى أن له خمسة أضرب؛ وهو مبنـي مـن جهارا إلى أن له ثالثة أعاريض، وبالهاء إل
فاعالتن مستفع لـن فـاعالتن ومثلـه، ومسـتفعلن فيـه مفـروق الوتـد. فعروضـه األولـى 

 تامة لها ضربان: ضرب مثلها.

 1خالبالس   ة  علويَّ  تْ لَّ حَ وا     ال وَ بادُ نا فَ رْ لي مابين دَ أهْ  لَّ حَ وبيته: 

 تقطيعه: حلألهلي  مابيندر  نافبادو     الوحللت  علوييتن  بسسخالي

 تفعيله : فاعالتن  مستفعلن فاعالتن    فاعالتن   مستفعلن  فاعالتن

 تام.       اسمه :   سالم       سالم     تام          سالم       سالم

لى هذا البيت أشار بقوله: بالسخال. الضرب الثاني محذوف  .وا 

                                                           

 .555ص ، 5773. بيروت: دار صادر، 3انظر: األعشى. الديوان. ط  1
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 2داْن من دون ذلك الرَّ ولَ حُ يَ  مْ آِتَيْنُهْم      أَ  لْ هَ  مَّ ثُ  1لْ ي هَ رِ عْ شِ  تَ وبيته: ليْ 

 أميحولن  مندون ذا  كررداأأتينهم       هلثممهل  تقطيعه: ليتشعري  

 فاعالتن  مستفع لن  فاعلن فاعالتن    تفعيله :  فاعالتن  مستفع لن 

 اسمه :    سالم      سالم       تام         سالم      سالم     محذوف.

لـــى هـــذا البيـــت أشـــار بقولـــه: الـــردا. العـــروض الثانيـــة محذوفـــة لهـــا ضـــرب  وا 
 مثلها.

 ه لكمدعْ نَ  وْ أَ  هُ نْ مِ  3فْ صِ تَ نْ نَ         ر  ا على عامِ مً وْ نا يَ رْ دَ قَ  وبيته: إنْ 

 هولكم  تقطيعه: إنقدرنا  يومنعلى  عامرن     ننتصفمن  هوأوندع

 تفعيله : فاعالتن مستفع لن فاعلن      فاعالتن   مستفع لن   فاعلن

 سالم        سالم    محذوف.      اسمه :  سالم      سالم    محذوف

لى هذا البيت أشار بقوله: إن قدرنا. العروض الثالثة مجزوءة لها  ضـربان: وا 
 ضرب مثلها.

 4انَ رِ مْ ليت شعري ماذا ترى         أمُّ عْمر  في أَ  وبيته:

 ماذاترى        أممعمرن  فيأمرنا  تقطيعه : ليتشعري

 مستفع لن  فاعالتن  تفعيله :  فاعالتن   مستفع لن      
                                                           

 ساقطة من )ب(.  1
 ينسب إلى الكميت بن زيد األسدي.  2
 في )ب( نمتثل.  3
 .529انظر: ديوان ابن عبد ربه األندلسي، ص  4
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 سالم      مجزوء.  اسمه :    سالم      مجزوء           

ـــت أشـــار ب ـــى هـــذا البي ل ـــون وا  ـــا. الضـــرب الثـــاني مجـــزوء مخب قولـــه: فـــي أمرن
 مقصور.

 يرُ سِ يَ    مْ تُ بْ ضِ وا غَ نُ   و     كُ م تَ لَ  إنْ  ب  طْ خَ  كلُّ  وبيته:

 يسيرو   تقطيعه: كللخطبن  إنلمتكو      نوغضبتم  

 تفعيله :  فاعالتن مستفع لن     فاعالتن   فعولن

 مخبون مقصور.سالم    مجزوء   اسمه :    سالم     مجزوء       

ولما كان مستفعلن في هذا البيت مفروق الوتد، كان حـذف آخـره وتسـكين مـا 
لى هذا البيت أشار بقوله: خطب.  قبله قصدا، ولو كان مجموع الوتد كان قطعا. وا 

ويدخلــه مــن الزحــاف: الخــبن والكــف والشــكل والتشــعيث، وفيــه المعاقبــة بــين 
وألــف فــاعالتن بعــده، ظ[ 57]أ فعلنمســت ننــون فــاعالتن وســين مســتفعلن بعــده، ونــو 

فيتصــور فيــه الصــدر والعجــز والطرفــان؛ فــالخبن فــي مســتفع لــن صــدر، والكــف فــي 
فــــاعالتن أو مســــتفعلن عجــــز، والشــــكل فــــي مســــتفع لــــن وفــــاعالتن إذا وقــــع وســــطا 

 طرفان.

 ريَّ غَ تَ يَ  مْ لَ وَ  لْ زَ لم يَ  وىً هَ ى         بِ مَ يْ لَ سُ لِ  هِ دِ هْ عَ كَ  1ن: وفؤاديبيت الخب

 تقطيعه: وفؤادي  كعهدهي  لسليمى        بهونلم  يزلولم  يتغيير

 تفعيله :  فعالتن   مفاعلن   فعالتن        فعالتن  مفاعلن فعالتن

 اسمه :  مخبون مخبون صدر مخبون    مخبون مخبون صدر مخبون.
                                                           

 في )ب( وفؤاد.  1
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لى هذا البيت أشار بقوله: لم يتغير.  وا 

 ر حين يبدوثَ كْ تَ ُيسْ  ِكنُّ واك        أو تُ من ه 1ْر هِ ظْ ر ما تُ ميْ وبيت الكف: يا عُ 

 حينيبدو  يستكثر    منهواك          أوتكنن    ماتظهر  تقطيعه: ياعمير  

 فاعالتن  فاعالت         فاعالت مستفع ل  تفعيله : فاعالت مستفع ل 

 تام. مكفوف عجز  مكفوف سمه :  مكفوف مكفوف عجز مكفوف    ا

لى هذا البيت أشار   بقوله: يا عمير.وا 

 اينً زِ ا حَ بً ئِ تَ كْ مُ  تَ حْ بَ ها فأصْ         الِ صَ أسماء بعد وِ  كَ تْ مَ رَ وبيت الشكل: حَ 

 بنحزينن   تمكتئ  هافأصبح   دوصال         أسماءبع   تقطيعه: حرمتك  

 فاعالتن  مفاعل  فعالت           فاعالتن    مستفع لن تفعيله : فعالت 

 سالم   مشكول طرفان  تام.   اسمه : مشكول   سالم   مشكول طرفان    

لى هذا البيت أشار بقوله: وصالها.  وا 

  هم أخياردُ جْ مَ  ادم  قَ تَ مُ        ام  رَ كِ  ة  جَ ي حجاحِ مِ وْ قَ  وبيت التشعيث: إنَّ 

 تقطيعه: إننقومي  حجاحج  تنكرامن     متقاد  منمجدهم  أخيارو

 فعالت مستفع لن مفعولن    تفعيله : فاعالتن   مفاعل   فاعالتن 

 مشكول    سالم       مشكول   سالم    مشعث.   اسمه :   سالم  

لى هذا البيت أشار بقوله: حجاحجة.  وا 

                                                           

 في )ب( ما نضمر.  1
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 وبيت الخبن في الضرب الثاني المحذوف:

 1واقُ لِ عَ ها لِ في حبْ  ي  حَ  كلُّ                سار  وَ  والمنايا ما بين غاد  

 فيحبلها  علقوكللحيين        دنوسارن   مابينغا    ولمنايا   تقطيعه: 

 فعلن   مستفع لن فاعالتن       فاعالت مستفع لن   تفعيله : فاعالتن

 سالم      سالم   مخبون محذوف.      سالم   اسمه :   سالم      سالم     

لى هذا البيت أشار بقوله: في حبلها علقوا.  وا 

                         المضارع:

    لماذا دعاني مثل زيد إلى ثنى        فإن تدن منه شبرا أذكر إليه ذا                                                             

وســمي مضــارعا  -البحــر الثــاني عشــر-أشــار بــالالم مــن لمــا إلــى المضــارع 
ــــاعيلن فــــاعالت  ــــي مــــن مف ألنــــه ضــــارع المقتضــــب أي شــــابهه، وهــــو مســــدس مبن
مفــــاعيلن، ومثلــــه. وال يســــتعمل إال مجــــزوءا ، وأشــــار بــــاأللف مــــن لمــــا إلــــى أن لــــه 

 عروضا واحدة، وباأللف من ذا إلى أن له ضربا واحدا وهو مجزوء كالعروض.

 اد  عَ سُ ى وَ ي هَ اعِ وَ دَ        عاد  دعاني إلى سُ  وبيته: 

 واسعادن دواعيه       سعادنتقطيعه: دعانيإ  ال

 و[56]أفاعالتن    مفاعيل   فاعالتن  تفعيله:  مفاعيل

 مكفوف  مجزوء.  مجزوء     مكفوف   اسمه :

                                                           

 في )ب( عِلق    1
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ــه: دعــاني. لــى هــذا البيــت أشــار بقول ويدخلــه مــن الزحــاف القــبض والشــتر  وا 
 والكف. 

 د  يْ زَ  لَ ى مثْ رَ ا أَ مَ فَ        جالَ الر   تُ يْ أَ رَ  دْ قَ بيت القبض: وَ 

 وقدرأي  تررجال            فماأرى  مثلزيدن  تقطيعه:

 مفاعلن   فاع التن  فاعالت          تفعيله : مفاعلن 

 مقبوض   مجزوء. مكفوف           مقبوض  اسمه : 

 وهذا البيت يشبه المجتث كقوله: 

 .1موتُ أَ سَ  نْ أَ  تُ مْ لِ مى عَ ليْ بسُ  تُ وقد علقْ 

لــى هــذا  ولكــن الفــرق بــين المضــارع والمجتــث لــزوم المراقبــة فــي المضــارع؛ وا 
 مثل زيد. البيت أشار بقوله:

 مى     ثناًء على ثناءلْ سَ ي لِ دِ هْ أُ  فَ وْ بيت الشتر: سَ 

 تقطيعه:  سوفأه  ديلسلمى          ثناءنع  الثنائي

 مفاعيل  فاع التن تفعيله :  فاعلن  فاعالتن          

 مجزوء. مكفوف     مجزوء           أشتر     اسمه : 

لى هذا البيت أشار بقوله: ثنى  .2وا 

 1اباعً  هُ نْ مِ  كَ بْ ر  قَ ا       يُ رً بْ منه شِ  نُ دْ تَ  وبيت الكف: فإنْ 

                                                           

 في )ب( سوف أموت.  1
 في )ب( ثناء  2
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 تقطيعه: فإنتدن منهشبرن           يقرربك  منهباعن

 تفعيله : مفاعيل فاع التن           مفاعيل  فاع التن

 مجزوء.  مجزوء             مكفوف  مكفوف  اسمه :

ن تدن منه شبرا. لى هذا البيت أشار بقوله: وا   وا 

 :تنبيه: تقدم أن الخرب يدخل المضارع ومنه

 الُ قَ مَ  هُ لَ  ل  وكُ    وقالوا     مْ هُ قلنا لَ     قوله: 

 مقالو تقطيعه : قلنال  هموقالو       وكللنل  هو

 مفاعيل  فاع التن تفعيله :  مفعول فاع التن     

 أخرب  سالم          مكفوف  سالم.اسمه :   

ميمه، والكف بحذف نونه؛ وذلك هو  2دخله الخرم في صدر مفاعيلن بحذف
الخرب فنقل إلى مفعول، والمؤلف لم يتعرض لهذا البيت أصال، وتـوهم بعضـهم أن 
البيت الـذي أشـار بـه المؤلـف إلـى الكـف هـو شـاهد علـى الخـرب، فحـذف الـواو مـن 

 أوله وذلك وهم واهلل تعالى أعلم.

               المقتضب:   

 مبشرنا يا حبذا ما به أتا                                                                                             وما أقبلت إاّل أتانا بعلمها

                                                                                                                                                                                     

 .555انظر: ديوان ابن عبد ربه األندلسي، ص  1
 في )ب( فحذفت.  2
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مقتضـبا وسـمي   -البحـر الثالـث عشـر-أشار بالميم من ومـا إلـى المقتضـب 
ألنه اقتضب من الشعر أي اقتطع منـه، وهـو مسـدس مبنـي مـن مفعـوالت مسـتفعلن 

. ويدخله  الطي فـي أجزائـه لثقلـه بكثـرة 1(ال يستعمل إال مجزوءا)ومثله، ومستفعلن 
أســبابه، وأشــار بــاأللف إلــى أن لــه عروضــا واحــدة، وبــاأللف مــن أقبلــت إلــى أن لــه 

 ، ضربها مثلها.ضربا واحدا، فعروضه واحدة مجزوءة مطوية

 2ديالبرْ كَ  ضانِ عارِ   ها        لَ  الحُ فَ  تْ لَ بَ قْ أَ   وبيته: 

 عارضان  كلبردي   عه: أقبلتفال  حلها        تقطي

 فاعالت  مفتعلن  تفعيله : فاعالت مفتعلن       

 مجزوء مطوي.  مطوي      مجزوء مطوي   مطوي   اسمه :

وفي هذا البحر المراقبة بين الفاء والواو في مفعوالت، ولما ثبتـت الفـاء وجـب 
لى هذا البيت أشار بقوله: أقبلت. ويدخله من الزحاف الخـبن والطـي  حذف الواو. وا 

 والمراقبة.

 يرِ ذُ والنُّ  يانِ البَ بِ   ا      نَ رُ ش  بَ أتانا مُ   وبيته:

 أتانام  بششرنا     بلبيان  وننذري تقطيعه:

 تفعيله : مفاعيل مفتعلن     فاعالت مفتعلن

 اسمه : مخبون مجزوء مطوي مطوي مجزوء مطوي.

                                                           

 في )ب( مستعمله مجزوء.  1
 في )ب( كالبرد.  2
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صــدرا، وجــب ثبــوت الــواو للمراقبــة، ظ[ 56]أولمــا حــذفت الفــاء مــن مفعــوالت 
وعـــوض منهـــا األلـــف للـــوزن. ولمـــا حـــذفت الـــواو مـــن مفعـــوالت عجـــزا، ثبتـــت الفـــاء 

لي هذا البيت أشار بقوله:   ا، إلى آخره.نمبشر أتانا للمراقبة. وا 

 المجتث:

 نقا أم هالل قد علقت ضمارهم            أولئك كل منهم السيد الرضا

وسـمي مجتثـا ألنـه   -البحر الرابع عشـر - مجتثأشار بالنون من نقا إلى ال
اجتث أي قطـع مـن دائرتـه، وهـو مبنـي مـن مسـتفعلن فـاعالتن فـاعالتن ومثلـه، ولـم 
يستعمل إال مجزوءا. وأشار باأللف من نقا إلى أن له عروضا واحدة، وباأللف مـن 

 أم إلى أن له ضربا واحدا؛ وهو مجزوء كالعروض.

 2اللِ الهِ  لَ ثْ مِ  هُ جْ والوَ         1يص  مِ ا خَ هَ نْ مِ  نُ طْ بَ وبيته: الْ 

 تقطيعه: البطنمن  هاخميصن      ولوجهمث  للهاللي

 تفعيله : مستفعلن   فاعالتن        مستفعلن  فاعالتن

 .سالم    مجزوء       اسمه :   سالم      مجزوء    

لـــى هـــذا البيـــت أشـــار بقولـــه: هـــالل. ويدخلـــه مـــن الزحـــاف: الخـــبن والكـــف  وا 
والشــكل والتشــعيث، وفيــه المعاقبــة بــين النــون مــن مســتفعلن واأللــف مــن فــاعالتن، 

 فيكون فيه الصدر والعجز والطرفان.

 ستموت أنْ  تُ مْ لِ ى       عَ مَ لْ سَ بِ  تُ قْ لِ عَ  ذْ مُ وبيت الخبن: وَ 

                                                           

 في )ب( حميض.  1
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 تقطيعه: ومذعلق  تبسلمى        علمتأن  ستموتو

 فعالتنتفعيله :  مفاعلن  فعالتن          مفاعلن  

 جزوء صدر  مخبون مخبون مجزوء صدر.اسمه : مخبون مخبون م

لى هذا البيت أشار بقوله: ع  ت.لقوا 

 ضمارا عدةً  إالَّ        نَّ وبيت الكف: ما كان عطاؤهُ 

 تنضمارا إلالعد   طاؤهنن            تقطيعه: ماكانع 

 فاعالتن  مستفعل فاعالت          تفعيله : مستفع ل

 عجز مكفوف مجزوء  مكفوف عجز مجزوء. اسمه : مكفوف

لى هذا البيت أشار بقوله: ضمارا.  وا 

 ارُ يَّـ الخِ  رَ ِـ كإذا ذُ       وم  بيت الشكل: أولئك خير قَ 

 رلخيارو إذاذك   خيرقومن      أالئك  تقطيعه:

 فاعالتن  تفعيله : مفاعل  فاعالتن      مفاعل 

  .مشكول طرفان  برئ اسمه : مشكول عجز  برئ   

لى هذا البيت أشار بقوله:  أولئك. وا 

 ولُ مُ أْ َـ الم دُ يِ ا السَّ ذَ         قولُ ا أَ ي مَ عِ وبيت التشعيث: لَم ال يَ 

 تقطيعه: لم اليعي  ماأقول          ذسسييدل  مأمول

 تفعيله : مستفعلن  فاعالت         مستفعلن  مفعول
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 اسمه :   سالم  مكفوف عجز مجزوء  سالم  مجزوء مشعث.

لى هذا البيت أشار بقوله: السيد.   وا 

 الدائرة الخامسة للمتقارب:

 المتقارب:

  دمنة ال تبتئس فكذا قضىية لم       سبو البن مر نسوة ورووا 

 برفده        وقلت سدادا فيه منك لنا حال  1أفاد فجاد ابن خداش

وسـمي متقاربـا  -البحـر الخـامس عشـر-أشار بالسين من سبو إلى المتقارب 
لتقارب أجزائه لكونها كلها خماسية، وهو مثمن مبني مـن فعـولن، وأشـار بالبـاء إلـى 

إلى أن له ستة أضـرب، فعروضـه األولـى تامـة ولهـا أربعـة  أن له عروضين وبالواو
 أضرب، ضرب مثلها.

 اا نيامً بً رؤْ  ومُ قَ الْ  مُ اهُ فَ لْ أفَ          ر  مُ  نُ بْ  يمُ مِ تَ  يم  مِ ا تَ مَّ أَ فَ      وبيته: 

 و[58]أنيامن  فألفا  هملقو  مرؤبن   ب  نمرن     تميمن  تميم تقطيعه: فأمما  

 تفعيله : فعولن فعولن  فعولن  فعولن      فعولن فعولن فعولن فعولن

 سالم  سالم   سالم   تام.   الم   سالم    سالم    تام     اسمه :  س

لى هذا البيت أشار بقوله: ابن مر.  الضرب الثاني مقصور. وا 

 عالِ السّ  لَ ثْ يع مِ راضِ ا مَ ثً عْ وشُ          يائسات   وة  سْ ويأوي إلى نِ      وبيته: 

 وشعثن  مراضي  عمثلس  سعال تقطيعه: ويأوي  إلى نس  وتنيا  ئساتن      
                                                           

 في )ب( اخداش.  1
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 فعولن    فعولن    فعولن  فعول تفعيله : فعولن   فعولن   فعولن فعولن      

 سالم      سالم      سالم   مقصور.     سالم     سالم     سالم   تام  اسمه :  

لى هذا البيت أشار بقوله: نسوة. الضرب الثالث محذوف.  وا 

 ي قد روواالذّ  واتِ ي الرُّ ينس  ا          ويصً ا عَ رً عْ شِ  رِ عْ الش   نَ ي مِ وِ رْ وأَ     وبيته: 

 ينسسر  رواتل  لذيقد  رووعويصن        رشعرن   منششع   تقطيعه: وأروي  

 تفعيله : فعولن    فعولن    فعولن    فعولن        فعولن   فعولن فعولن فعل

 ســـــالم   ســـــالم    ســـــالم   اســـــمه :  ســـــالم      ســـــالم      ســـــالم       تـــــام       
 محذوف.

لى هذا البيت أشار بقوله: رووا.  الضرب الرابع أبتر. وا 

 1ةيَّ ى ومن مِ مَ سليْ  منْ  خلتْ      دار      مِ عوجَا على رسْ  خليليَّ    وبيته:

 خلتمن  سليمى  ومنمي  يه   تقطيعه: خليلي  يعوجا  عالرس  مدارن   

 تفعيله : فعولن  فعولن  فعولن    فعولن      فعولن  فعولن  فعولن   فل

 سالم    أبتر.   سالم    سالم     لم    سالم    سالم      تام   اسمه :  سا

لـــى هـــذا البيـــت أشـــار بقولـــه: ميـــة. العـــروض الثانيـــة مجـــزوءة محذوفـــة لهـــا  وا 
 ضربان: ضرب مثلها.

 الغضا لليلى بذاتِ       ن دمنًة أقفرتْ وبيته: أمِ 

 لليلى  بذاتل  غضا       تقطيعه: أمندم  نتنأق  فرت    
                                                           

 .565انظر: ديوان ابن عبد ربه األندلسي، ص  1
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 فعل فعولن فعولن      تفعيله : فعولن فعولن  فعل     

 مجزوء محذوف.  سالم  سالم   مجزوء محذوف  سالم   سالم سمه :  ا

لى هذا البيت أشار بقوله: دمنة. الضرب الثاني أبتر، حكاه الزجاج والنديم  وا 
 وغيرهما.

 يأتيك ضِ قْ فما يَ       س    ئِ تَ وال تبْ  فْ تعفَّ     وبيته:

 فمايق  ضيأتي  كا تقطيعه: تعففف  والتب  تئس    

  فعولن  فعولن   فل    فعل   تفعيله : فعولن   فعولن 

 اسمه : سالم   سالم  مجزوء محذوف  سالم سالم مجزوء أبتر.

ويدخلــه مــن الزحــاف: القــبض  .1(قضــى مــاك لــى هــذا البيــت أشــار بقولــه:وا  )
 والثلم والثرم.

 2لْ ضَ فْ أَ فَ  ادَ عَ وَ  ادَ ذَ فَ  ادَ قَ وَ      ادَ زَ فَ  ادَ سَ وَ  ادَ جَ فَ  ادَ فَ أَ بيت القبض: 

 3(تقطيعه: أفاد  فجاد  وساد  فزاد       وقاد  فذاد  وعاد  فأفضل)

 فعيله : فعول فعول فعول فعول      فعول فعول فعول فعولنت

 .بوض مقبوض مقبوض مقبوض مقبوض تاماسمه : مقبوض مقبوض مق

لى هذا البيت أشار بقوله: أفاد فجاد.   وا 

                                                           

 ساقطة من )ب(.  1
 .525انظر: ديوان امرئ القيس. دار الكتب العلمية، ص  2
 ساقطة من )ب(.  3
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 ما عليها هِ طِ ولم أعْ  سعد    1دوابَ ت أخذْ  داش  لوال خِ  وبيت الثلم:

 قطيعه: لوال  خداشن  أخذت  دواب  بسعدن  ولمأع  طهيما  عليهات

 فعولن   فعولن  فعولن   فعولن  فعول   فعيله : فعلن  فعولن   فعول ت

 .اسمه :  أثلم   سالم  مقبوض مقصور سالم    سالم    سالم     تام

وهــــذا البيــــت شــــاذ مــــن وجهــــين؛ أمــــا الوجــــه األول فــــألن عروضــــه جــــاءت   
وذلـــك شـــيء لـــم يحكـــه الخليـــل وال غيـــره. وأمـــا الثـــاني فـــألن فيـــه ظ[ 58]أمقصـــورة، 

الجمع بين الساكنين في الوصل، ولـم يسـمع ذلـك إال فـي المتقـارب، ولـم يسـمع منـه 
 ، وفي قول اآلخر:إال هذا البيت

 وحتما على المسلمين. رمنا قصاصا وكان التقاص فرضا

وأجــاز ذلــك المبــرد وســوغه مــن حيــث وقــع فــي العــروض؛ ألنهــا فاصــلة تشــبه 
ال فـالجمع بـين الضرب. وقيل يحمل هـذا علـى أنـه نـوى الوقـف علـى الجـزء فقـط ، وا 

لى هذا البيت أشار بقوله: خداش. الساكنين  لم يسمع في حشو البيت. وا 

 رؤيا تُ سنْ  وأحْ قواًل  تُ سنْ فأحْ       ني  ا لمن جاءَ دادً سَ  تُ لْ وبيت الثرم: قُ 

 تقطيعه: قلت  سدادن  لمن جا  أني        فاحسن  تقولن  وأحسن  ترؤيا

 تفعيله : فعل  فعولن  فعولن   فعل        فعولن   فعولن  فعولن   فعولن

 اسمه : أثرم   سالم    سالم محذوف       سالم     سالم    سالم     تام.

فصـار:  ،فْعل، واألصل فعولن ذهب فـاؤه بـالخرم والنـون بـالقبض فوزن قلت:
 عول، فنقل إلى: فْعل.

                                                           

 ساقطة من )ب(.  1
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نجــز الكــالم علــى الــدوائر الخمــس  انتهــى الكــالم علــى هــذه الــدائرة؛ وبتمامهــا
 بحمد اهلل تعالى.

                                                    واألعاريض لدنة        واألبحر يهمي والدوائر هي الهدى       1فاألضرب صجح

األضـرب ثالثـة وسـتون بنـاء  أشار بالصاد والجـيم مـن قولـه: صـجح، إلـى أن
والجــــيم ثالثــــة، وبــــالالم والــــدال مــــن قولــــه: لدنــــة، إلــــى أن  ســــتون علــــى أن الصــــاد

األعـاريض أربعـة وثالثـون بنــاء علـى أن الـالم ثالثـون والــدال أربعـة، وباليـاء والهــاء 
من قوله: يهمي، إلـى أن األبحـر خمسـة عشـر فاليـاء عشـرة والهـاء خمسـة، وبالهـاء 

 من قوله: هي، إلى أن الدوائر خمسة مدلول الهاء.

    التغيير أضرب بحره        وجائزه جنس الزحاف كما انبنىوقل واجب 

 .التغيير الذي يلحق أجزاء التفعيل كما تقدم نوعان: علة وزحف

األجــزاء التــي تقــع فــي محــل العــروض والضــرب مــن زيــادة )ا يعتــري فالعلــة مــ
 عليها أو نقصان منها أو لزوم سالمتها من الزيادة والنقصان.

تــري األجــزاء فــي ثــواني أســبابها، والفــرق بينهمــا أن عمــا ي 2(وأمــا الزحــاف فهــو
وهــي الزمــة فمتــى دخلــت فــي العــروض أو  العلــة تخــتص باألعــاريض والضــروب،

الضــرب لزمــت إلــى آخــر القصــيدة، وهــذا معنــى قولــه: وقــل واجــب التغييــر أضــرب 
 وكذلك العروض. 3بحره. يعني

                                                           

 في )ب( صجح.  1
 ساقطة من )ب(.  2
 ساقطة من )ب(.  3
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ولـه فـي ذلـك الجـزء فال يلـزم دخ وأما الزحاف فهو عارض ويكون في الحشو،
فــي بيــت آخــر بعــده، وهــذا معنــى  قولــه: وجــائزه جــنس الزحــاف. أي التغييــر الــذي 

 يلحق جنس الزحاف جائز ال الزم.

   لقب المذكور فما شرحته        وضع زنة تحدو بها حذو من مضى 1خذف

جزء التفعيل إذا لحقه التغيير إما في العروض أو الضـرب أو الحشـو حسـبما 
تفسير أنواع التغييرات التي تلحق األجزاء، فخذ لقب التغيير مما تقـدم تفصـيله تقدم 

وخـذ لقـب  من ألقاب أنواع الزحاف والعلل، فسم به ذلـك التغييـر، وهـذا معنـى قولـه:
ا المــذكور فمــا شــرحته. يعنــي مــن األلقــاب، ثــم مــا صــار إليــه الجــزء بعــد التغييــر إمــ

، فانقلــــــه إلــــــى وزن مــــــن أوزان التفعيــــــل منــــــه أو بالزيــــــادة عليــــــهو[ 59]أبالنقصــــــان 
المعروفة، واألصل في ذلك أن تحافظ على اإلتيان بالفـاء والعـين والـالم بنيـت فعـل 

ذلك، وهـذا معنـى قولـه: وضـع زنـة تحـدو بهـا حـذو مـن مضـى. أي تسـلك  ما أمكن
بهـــا طريـــق مـــن ســـلف مـــن أهـــل هـــذا العلـــم رحمهـــم اهلل تعـــالى، وقـــد تقـــدم هـــذا كلـــه 

بألقابــه فــي مواضــعه مــن األبحــر مســتوفى علــى التمــام، فــال يحتــاج مشــروحا ممــثال 
 إلى تكرار مثال والحمد هلل. نجز الكالم بحمد اهلل تعالى.

 :2(وحوله وقوته)بحمد اهلل تعالى وهذا ابتداء الكالم في القافية 

 القافية:

 وقافية البيت األخيرة بل من         المحرك قبل الساكنين إلى انتها

 

                                                           

 في )ب( وخذ.  1
 ساقطة من )ب(.  2
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وعلـى  وقيل ألنهـا تقفـو أخواتهـا)سميت القافية قافية ألنها تقفو أثر كل بيت، 
، وقيـل هـي 1(هذا القول ال يسمى البيت األول من القصيدة قافية ألنه لم يقُف شـيئا

 الشاعر يقفوها أي يتبعها؛ واختلف في القافية ماهي؟. 2قافية بمعنى مقفوة فكأن

ومــن تبعهمــا إلــى أن القافيــة مــن آخــر حــرف فــي  3فــذهب الخليــل والجرمــي 
البيت إلـى أول سـاكن يليـه مـع الحركـة التـي قبـل السـاكن، وقيـل مـع المتحـرك الـذي 
قبــل الســاكن؛ فالقافيــة علــى هــذا القــول تكــون مــرة بعــض كلمــة، ومــرة كلمــة، ومــرة 

 كقول امرئ القيس: كلمتين

 .4ن علِ يل مِ السَّ  ّطهُ حَ  ر  خْ صَ  مودِ لْ كجُ 

فالقافية مـن اليـاء التـي بعـد الـروى فـي اللفـظ إلـى نـون مـن، مـع حركـة المـيم، 
 وهاتان كلمتان؛ وعلى وزن هذه القافية قوله:

 .لِ جَ رْ على مِ  5هيُّ مِ إذا جاش فيه حَ 

 وعلى وزنها قوله: فالقافية مرجل، وهي كلمة

                                                           

 ساقطة من )ب(.  1
2  .  في )ب( فأِلنَّ
وهو مولى لجرم بن ربان، وجرم قبيلة من قبائل العرب من اليمن، أخذ النحو عن األخفش   3

على األخفش، أخذ اللغة عن أبي زيد واألصمعي وطبقتهم. له عدة وغيره، وقرأ كتاب سيبويه 
مؤلفات منها: "كتاب القوافي"،"كتاب العروض"،"التثنية والجمع"، وغيرها. انظر: الفهرست 

 (.5/575(؛ تاريخ األدب لبروكلمان )5/75للنديم )
 .559انظر: ديوان امرئ القيس. دار الكتب العلمية، ص  4
 في )ب( حميك.  5
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 قل. ثْ الـُمــ يفِ نِ العَ  وابِ ويلوي بأثْ 

 الكلمة؛ وهذا بعض كلمة.فالقافية من الثاء إلى آخر 

 1وقــال األخفــش القافيــة آخــر كلمــة مــن البيــت، ألنــه لــو قــال إنســان أكتــب لــي
قوافي قصيدة لكتب لـه كلمـات نحـو: كتـاب وأهـاب وركـاب وشـهاب ونحـو ذلـك ممـا 

، وقوله: مرجل، وقوله: المثقل، في شعر امرئ القيس قافية بذاتها هو آخر القصيدة
وهي هذين القولين مدار الحذاق فـي معرفـة القافيـة، ": ال في العمدةعند األخفش، ق
 . "هو المتعارف بين الناس، وقول الخليل أصح في النظر وقول األخفش

 األخيرة من البيت؛ هذا قول األخفـش. قوله: وقافية البيت األخيرة، أي الكلمة
قوله: بل من المحـرك قبـل السـاكنين، هـذا قـول الخليـل وهـو الـذي ارتضـاه المؤلـف، 
ولذلك أضرب بحرف بل عن قول األخفش. وقولـه: إلـى انتهـا، أي إلـى آخـر البيـت 

األخيــرة، إشـارة إلــى أن القافيــة تقــع آخـر البيــت وهــذا وهــم ألن  2وقـال بعضــهم: قولــه
نما النظر في حدها وما فيها  من الخالف واهلل تعالى أعلم. ذلك معلوم، وا 

ن ُقِرنا بماانتسبت له       3تحوز رويا حرفا  وتحريكه الُمْجَرى وا 

         يداني فذا اإلكفا واإلقوا وبعده    اإلجازة واإلصراف والكل متقى  

القصيدة، فيتكـرر فـي  4(وتبنى عليه)يقع عليه اإلعراب  الحرف الذي :الروي
ن لم يظهر فيه اإلعراب لسكونه؛ فالالم من قوله : بـين الـدخول فحومـل، كل بيت وا 

هــو الــروي وهــو الــذي تنســب إليــه القصــيدة، فيقــال قصــيدة الميــة وميميــة وعينيــة إذا 
                                                           

 في )ب( أي.  1
 ساقطة من )ب(.  2
 ساقطة من )ب(.  3
 ساقطة من )ب(.  4
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كــان حــرف رويهــا ميمــا أو عينــا. وأصــل روي فــي كــالم العــرب الجمــع واالتصــال، 
ك ألنـه عصـمة القافيــة ونظامهـا والمجمـع لهـا؛ وحركــة وسـمي الـروي مـن الشــعر بـذل
وحذف خبر  مسند إلى القافيةظ[ 59]أ ،وقوله: تحوز .1حرف الروي تسمى المجرى

مضـــمر أي هـــو حـــذف، وفـــي نســـخة حرفــا بالنصـــب بـــدال مـــن رويـــا وجميـــع  2مبتــدأ
حــروف المعجــم تكــون رويــا إال األلــف والــواو واليــاء والزوائــد فــي أواخــر الكلــم غيــر 

 مبنية معهن في أنفسهن بناء األصول نحو ألف الجرعاء من قوله:

 .اءُ عَ رْ ها الجَ تِ لَّ تَ حْ ن مُ مِ  3ارَ فْ يار عَ يا دِ 

 قوله:وياء األيامى من 

 .ىامَ باركة من األيَ كانت مُ 

 من قوله:)وواو الخيامو 

 .4(ياموها الخَ تُ أيَّ  ثَ يْ الغَ  تِ يْ قَ سَ 

وكذلك هاء التأنيث إذا تحرك ما قبلها نحو طلحة، وهاء اإلضمار إذا تحـرك   
مـــا قبلهـــا أيضـــا نحـــو ضـــربه، وهـــاء تبيـــين الحركـــة فـــي الوقـــف نحـــو لمـــه، والتنـــوين 

 من ألف الوقف المبدلة من التنـوين فـي لغـة قـوم نحـو حـبال. مطلقا، والهمزة المبدلة
بمـــا، ضـــمير التثنيـــة عائـــد علـــى الـــروي والمجـــرى، ومـــا موصـــولة  وقولـــه: إن قرنـــا

 وصلتها يداني في البيت الثاني، والفاء من فذا جواب إن.

                                                           

 في )ب( الهجَرى.  1
 في )ب( ابتداء.  2
 في )ب( عفراء.  3
 ساقطة من )ب(.  4
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، 1قال ابن رشيق في العمدة اختلف فـي اإلكفـاء؛ فـذهب أبـو عمـر بـن العـالء
وأصــله مــن أكفــأت اإلنــاء أي  إلــى أن اإلكفــاء هــو اإلقــواء بعينــه، والخليــل بــن أحمــد

 ك جعلت الكسرة مع الضمة وهي ضدها.كأن قلبته؛

. 3: اإلكفــاء اخــتالف الحــروف، وهــو قــول المبــرد2(أبــو الفضــل الضــبي) وقــال
 وأنشد:

 ي صنع.ف ب  ية ضَ شْ ها كِ كأنَّ      غن صدومِ  ة  فَ من سالِ  تَ حْ بُ قَ 

                                                           

هو زّبان بن العالء بن عمار بن العريان المازني التميمي البصري، وقيل اسمه يحي كان   1
إمام البصرة ومقرئها. قيل فيه:"كان أبو عمر بن العالء أعلم الناس بالقرآن والعربية مع 

هـ، ونشأبالبصرة وتوفي بالكوفة سنة 67الصدق والثقة واألمانة والدين"، ولد بمكة سنة
محمد محمد محمد سالم المحيسني.اإلرشادات الجلية في القراءات السبع من هـ. انظر: 521

؛ إتحاف فضالء البشر بالقراءات 57،ص5772.القاهرة:دار محيسن،5طريق الشاطبية.ط
 (.5/55األربعة عشر ألحمد بن محمد البنا)

في )ب( المفضل، وهو المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضبي، أبو العباس:   2
، عالمة بالشعر واألدب وأيام العرب، من أهل الكوفة. قيل هو أوثق من روى الشعر راوية

هـ. وله المفضليات، من كتبه: " معاني الشعر"، 578من الكوفيين، توفي حوالي
(؛ 5/62(؛ الفهرست للنديم )6/587"األلفاظ"،"العروض"، وغيرها. انظر: األعالم للزركلي )

 .(5/575تاريخ األدب لبروكلمان )
هو محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالي األزدي، أبو العباس المعروف بالمبرد: إمام   3

هـ، توفي ببغداد 757العربية ببغداد في زمنه، وأحد أئمة األدب واألخبار. مولده بالبصرة سنة 
هـ. من كتبه: "الكامل"،"إعراب القرآن"،"شرح المية العرب"، وغيرها. انظر: األعالم 785سنة 

 (.5/571(؛ تاريخ األدب لبروكلمان )6/511للزركلي )
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عنـدهم مـن المماثلـة بـين الشـيئين كقولـك:   1قاقهتشـالعـين، وافأتى بالغين مع 
فـــالن؛ أي مثلـــه. كـــأن الشـــاعر جعـــل حرفـــا مكـــان حـــرف، وعلـــى هـــذا  ءفـــالن كـــف

 وهو عيب اليجوز لمحَدث. ،المذهب الناس اليوم

 في اختالف الروي على ضربين: ثم اإلكفاء

والـــدال إمـــا أن يكـــون االخـــتالف بـــالحروف  التـــي تتقـــارب مخارجهـــا كالطـــاء 
 والالم والنون. كالراءو  ،والزاي والتاء، أو كالصاد والسين

ما أن يكون اإلختالف بالحروف التي تتباعد مخارجها. والقسم األول أجـود  وا 
 في اإلكفاء.

 مثال القسم األول قوله:

 .صِ خْ ق الرُّ يْ وَ وفُ  الء  س        دون غَ ر وكْ يْ ن ذاك غَ مِ  ن  مَ بثَ 

 السين والصاد.بين 2]في الروي[فقرن 

 وقوله:

 دانَ العَ  يقُ طِ ال أُ  ير  بِ ي كَ ن  طا       إِ سَ لوني وَ عَ اجْ فَ  3متُ لْ حَ إذا رَ 

 وال أطيق البكرات الشردا.

 بين الطاء والدال. 4فقرن]في الروي[

                                                           

 في )ب( وانشقاقه.   1
 أثبتها من )ب(.  2
 في )ب( رحلت.  3
 أثبتها من )ب(.  4
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 وقوله:

        يم.عِ ن والطَّ ي  اللَّ  طقَ ن    المنْ ي  هَ  ء  يْ شَ  رَّ البِ  إنَّ  يَّ نِ بَ 

 قوله: 1(باعد فيه الحروفتت)ومثال القسم الثاني التي 

 عب المناعبانْ يَ  ش  حْ وَ  مارَ حِ يا    الدار زالَ الغَ  ورِ تحسب بالدّ 

 والثعلب المطرود قدما هائجا.

اإلكفـاء بحـروف بعضـها مقـارب لـبعض، وبعضـها  2ومما اجتمـع فيـه األمـران
 مباعد من بعض قوله:

 قليل قاءدي أن البَ ك يَ لْ أم ملك    بمُ  نْ كُ أال قد أرى إن لم تَ 

 القالص ذميم تاعُ بْ وبيعة      إذا قام يَ  فاءً رأى من رفيقه جَ 

 ني    بمهُلكة والعاقبات تدورإنَّ  لَ حْ خليَليَّ سيرا واتركا الرَّ 

 ل رخو المالط نجيب.مَ له قال قائل      لمن جَ ري رحْ فبيناه يشْ 

 

 

اإلجــازة ": 3فقــال فــي الــوافي فــي علــم القــوافي، وأمــا اإلجــازة والقصــيدة الميــة
فكـأن اإلكفـاء جـنس يعـم  ".اإلكفاء بالحروف المتقاربة كالطاء والـدال، والنـون والـالم

                                                           

 ساقطة من )ب(.  1
 ساقطة من )ب(.  2
هذا الكتاب لعلي ابن إسماعيل المعروف بابن سيده، أبو الحسن: إمام في اللغة وآدابها،   3

هـ. له مؤلفات عديدة 128هـ، وتوفي بدانية سنة 398ولد في مرسية بشرق األندلس سنة 
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المخالفـة بـالحروف المتقاربـة وغيـر المتقاربـة واإلجـازة نـوع منـه، ومثـل هـذا نقـل ابـن 
تكــون القافيــة قــال الفــراء اإلجــازة فــي قــول الخليــل أن "الرشــيق فــي العمــدة ونصــه: 

اإلجــازة اإلصــراف وهــو أن تكــون القافيــة و[ 37]أومثــل " :. قــال"طــاءا واألخــرى داال
 ."داال واألخرى طاءا، والقصيدة مصرفة

قــال واختلــف فــي اإلقــواء، فــذهب الجمهــور إلــى أنــه اخــتالف إعــراب القــوافي. 
: اإلقـواء ذهـاب حـرف أو مـا يقـوم مقامـه مـن عـروض 2وابـن قتيبـة 1وقال أبو عبيدة
 :3بن زهير بن أبي سلمى بجيرالبيت كقول 

 ويوم األبرق. طاس  وْ ن     وغدات أَ يْ نَ حُ  نِ طْ م بَ كانت عاللة يوْ 

                                                                                                                                                                                     

منها: "المخصص"،"األنيق"،"المحكم والمحيط األعظم"، وغيرها.انظر: األعالم للزركلي 
(؛بغية الملتمس  2/221ظنون لحاجي خليفة ) (؛ كشف ال1/573-571)

 (.217-5/212للضبي)
هو معمر بن المثنى التيمي بالوالء، البصري، أبو عبيدة النحوي: من أئمة العلم باألدب 1  

هـ، كانت له عالقة مع هارون الرشيد، وكان أعلم معاصريه 557واللغة. مولده بالبصرة سنة 
هـ، له العديد من الكتب منها: "طبقات الشعراء"، 579في جميع العلوم. توفي حوالي سنة 

(؛ تاريخ األدب 29-5/28"األمثال"، "معاني القرآن"، وغيرها. انظر: الفهرست للنديم )
   (.6/565(؛ األعالم للزركلي )5/515لبروكلمان )

هو عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الكوفي، أبو محمد الدينوري. لغوي ومحدث. عالم بالشعر   2
هـ. له العديد من الكتب نذكر من بينها: 567هـ، وتوفي سنة 553والحديث. ولد بالكوفة سنة 

-5/82"طبقات الشعراء"، "الشعر والشعراء"، "معاني الشعر" وغيرها. انظر: الفهرست )=
 (. 5/555(؛ تاريخ األدب لبروكلمان )2/375(؛ كشف الظنون )87
شقيق لكعب، وكان شاعرا. انظر: أبو الفرج هو بجير بن زهير بن أبي سلمى األخ ال  3

-95،صص56؛ج57.ج5995.بيروت:دار الكتب العلمية،5األصفهاني.األغاني.ط
 .371-375؛صص93
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 سباعي. فالعروض فعالتن سداسي، والضرب مستفعلن

 وقوله:

 اإلناء ارّنت.ر في صَ عْ يُ  ترْ ا      والفُ روبً لى مشْ السَّ  ماءَ  تْ لما رأَ 

فالعروض مفعولن سداسي، والضرب متفـاعلن سـباعي. واشـتقاقه عنـدهم مـن 
 .1(هذه الحروف)أقوت الدار إذا خلت، كأن البيت خال من 

وقيـــل إنمـــا مـــن أقـــوى الفاتـــل حبلـــه إذا خـــالف بـــين قـــواه فجعـــل إحـــداهن قويـــة 
رفع بيت  إلقواء على مذهب الجمهورا، فواألخرى ضعيفة أو غليظة واألخرى دقيقة

واألقــل رفــع بيــت ونصــب آخــر ونصــب  ر آخــر وهــذا هــو األكثــر لقــرب الضــمة؛وجــ
 بيت وجر آخر. 

 :2فمن األكثر قول نابغة بني ذبيان

 نا باليدقتْ ه واتَّ تْ ناولَ ه       فتَ قاطَ د إسْ رِ ولم تُ  صيفُ سقط النَّ 

 3دعقَ ة يُ طافَ اللَّ  نَ مِ  يكادُ  م  نَ ه     عَ بنانَ  ص كأنَّ ب رخْ بمخضَّ 

 وقال فيها:

                                                           

 في )ب( هذا الحرف.  1
هو زياد بن معاوية بن ذبيان، أحد الثالثة المقدمين على سائر الشعراء. وكان ينشده   2

مانه، يمدحهم فيقربونه منهم. له ديوان شعر، فطاحل الشعراء، كانت له عالقة مع ملوك ز 
(؛ طبقات 563-5/526جمعه وشرحه الكثيرون. انظر: الشعر والشعراء البن قتيبة )

، يوسف أسعد داغر. مصادر الدراسة األدبية. بيروت: مكتبة 15الشعراء للجمحي، ص=
 .35. ص5777لبنان ناشرون، 

 .17انظر: ديوان النابغة الذبياني، ص  3
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 د.وَ األسْ  رابُ رنا الغُ بَّ خَ  ذاكَ دا      وبِ تنا غَ حلَ رِ  أنَّ  رابُ زعم الغُ 

 فالمجرى في القصيدة كسرة وأقوى بالضمة.

 وقوله:

 2واءه الثَّ نْ مِ  ملُّ يَ  ثاو   بَّ ها أسماء      رُ نِ يْ بَ بِ  1تنانأذا

 ثم قال:

 4ماءبن ماء السَّ ر ذِ المنْ  كُ لْ مُ         3(اس حتىبذلك والنّ )نا كْ لَ فمَ 

 :5وقال جرير

 ليطي واألبطال قد كلموا    وسط الديار فطينا غير مفلولقى السّ تلْ 

 6لُ يَ قال على أكتافها مِ لم يركبوا الخيل إال بعدما كبروا     فهم ثِ 

 ومن اإلقواء بين المرفوع والمنصوب قوله:

                                                           

 )ب( أذتنا في  1
 .36انظر: ديوان الحارث بن حلزة، ص  2
 في )ب( بذاك الناس.  3
 .11انظر: نفس المرجع، ص  4
هو بن عطية بن حذيفة الَخَطفي بن بدر الكلبي اليربوعي، من تميم: أشعر أهل عصره،   5

ولد ومات في اليمامة.وهو من الطبقة األولى من المسلمين. كان هجاءًا مرًا، فلم يثبت أمامه 
غير جرير والفرزدق واألخطل. له ديوان شعر، وأخباره مع الشعراء كثيرة. توفي حوالي =

؛ الشعر والشعراء البن قتيبة 572-555طبقات الشعراء للجمحي.صص  هـ. انظر: 557
(5/171-167.) 

 .336انظر: ديوان جرير، ص  6
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  رَ دَ لك القَ بْ ها في حَ نَّ وقَ ال تنكحن عجوزا أو مطلقة     وال يسُ 

ن أتَ   1رابَ ي غَ ها الذّ يْ فَ ب نصْ ك فقالوا إنها َنَصف     فإن أطيَ وْ وا 

 ومن اإلقواء بين المنصوب والمجرور قوله:

 داءت األَ لْ جَّ ه فعَ يحتَ نِ ر     مَ كْ بَ  نِ ابْ على  تُ دْ دَ ني رَ ألم ترَ 

 داءبِ  ن شاة  اهلل مِ  تنا               رماكِ ا أتَ مَّ ـه لتِ شالِ  وقلتُ 

هذا ما وقفت عليه من النقل في تفسير هذه األلقاب فتلخص منه أن اإلكفـاء 
الروي، واإلجازة نوع منه وهـي اخـتالف حـرف حرف على مذهب الجمهور اختالف 

بـــالحروف المتقاربـــة وأن اإلصـــراف مـــرادف لإلجـــازة. وأمـــا اإلقـــواء اخـــتالف  الـــروي
ــ ف بــالحروف المتقاربــة المجــرى مطلقــا، وأمــا طريقــة المؤلــف فحــرف الــروي إن اختل

ن اختلـــف بـــالحروف المتباعـــدة فهـــي اإلجـــازة. وأمـــا المجـــرى فـــإن  فهـــو اإلكفـــاء، وا 
والخفـض فهـو اإلصـراف،  2(أو الفـتح)اختلف بالحركات المتباعـدات كالضـم والفـتح 

ن اختلــف بالحركــات المتقاربــات فهــو اإلقــواء كالضــمة والكســرة؛ وهــذا كلــه معنــى  وا 
ن قرنــا؛ يعنــي  قولــه: الــروي والمجــرى، بمــا يــداني يعنــي بمــا يقــرب مــن الحــروف وا 

يقال له اإلكفاء واإلقواء. فاإلكفـاء راجـع إلـى الـروي، واإلقـواء راجـع  والحركات، فهذا
؛ وأمــا إن قــرن الــروي والمجــرى بمــا هــو بعيــد وهــو معنــى قولــه: وبعــده إلــى المجــرى

راف راجـــع إلـــى فـــذلك هـــو اإلجـــازة واإلصـــراف، فاإلجـــازة راجعـــة إلـــى الـــروي واإلصـــ
جميــــع ذلــــك ألنــــه مخيــــب فــــي ظ[ 37]أالمجــــرى. قولــــه: والكــــل متقــــى؛ أي يجتنــــب 

 الشعر. 

 فوصال بها لينا وهاء النفاذ        والخروج بذي لين لها الوصل قد قفا
                                                           

 ينسب إلى ابن نباتة المصري.  1
 ساقطة من )ب(.  2
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ـــروي المطلـــق، وال يكـــون إال أحـــد أربعـــة  :الوصـــل هـــو الحـــرف الـــذي يلـــي ال
أحـــرف: اليـــاء والـــواو الســـاكنان التابعـــان لمـــا قبلهمـــا، واأللـــف والهـــاء. ثـــم كـــل واحـــد 

 منهما ينفرد بالقصيدة حتى تكمل، فقوله:

 .قفا نبك من ذكرى حبيبي ومنزلي

 .إال بها بعد الالم التي هي روي ياء في اللفظ هو الوصل ال يقوم الوزن

 وقوله:

 .وريبه تتوجع 1أمن ]المنون[

 بعد العين في اللفظ واو هو الوصل.

 وقوله:

 .2أشجاك الربع أم قدمه

بعد الميم في اللفظ هاء هي الوصل. وكل وصل ساكن، ما خـال الهـاء فإنهـا 
ذا كــــان مــــا قبــــل اليــــاء والــــواو والهــــاء ســــاكنا أو كانــــت تكــــون ســــاكنة ومتحركــــة ، وا 

ذا انفـتح مـا مضاعفة لم تكن  األحـرف روي ألن الوصـل ال يكـون مـا قبلـه سـاكنا، وا 
تحرك ما قبلها فهي صلة  3]هاء[قبل الياء والواو الساكنين كنت فيها بالخيار، وكل 

ن شــئت  إال أن تكــون مــن نفــس الكلمــة فأنــت مخيــر فيهــا إن شــئت جعلتــه رويــا، وا 
وأمـا هـاء حمـزة وطلحـة فـال تكـون إال  صيرتها صلة والتزمت ما قبلها فجعلتـه رويـا؛

ذا تحركت هاء التأنيث كنت فيها بالخيار.  صلة، وا 
                                                           

 أثبتها من )ب(.  1
 . وعجزه: َأْم َرَماد  َداِرس  ُحَمُمْه.81انظر: ديوان طرفة بن العبد، ص  2
 أثبتها من )ب(.  3
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قولـــه: فوصـــال بهـــا لينـــا، وهـــاء الضـــمير المجـــرور بالبـــاء عائـــد علـــى حركـــة 
الروي؛ يعني حـروف اللـين الناشـئة عـن حركـة الـروي أي بسـببها يقـال لهـا الوصـل، 

حـروف اللـين التابعـة لهـذه الهـاء وهـو وصـل، و  وكذلك الهاء المتصـلة بحركـة الـروي
 هو الخروج. فقوله:

 1سهرى رمْ وارى في ثَ ى يُ حتّ    القهك أخْ رُ تْ ال يَ  خُ يْ والشَّ 

السين حرف الـروي وحركتهـا مجـرى والهـاء وصـل وحركتهـا نفـاذ، وبعـد الهـاء 
 في اللفظ ياء هي الخروج. ولو كانت الهاء مضمومة كان الخروج واوا كقوله:

 أعماؤُه.وبلد عمية 

 أو كانت فتحة كان الخروج ألفا كقوله:

 .2رحلت سمية غدَوًة أجمالها

. وقولــه: بــذي لــين؛ فــي محــل عطــوف عليــه. والخــروج؛ مقولــه: النفــاذ؛ مبتــدأ
خبــر للخــروج، أي الخــروج يكــون بــذي لــين. وقولــه: لهــا الوصــل؛ خبــر عــن النفــاذ 

وهي النفاذ والحركة يلزمهـا والخروج والالم مكسورة، ألن هاء الوصل تلزمها الحركة 
حرف اللين وهو الخروج. وقوله: قد قفا؛ أي المذكور مـن النفـاذ والخـروج تـابع لهـاء 

       الوصل.

 الروي        ال سوى ألف معها التحرك حذو ذا 3وردفا حروف اللين قبل

 .حرف مد ولين، أو حرف لين قبل الروي :الردف
                                                           

 ينسب إلى صالح عبد القدوس.  1
 . وعجزه: َغْضَبى َعَلْيَك فَـَما َتُقوُل َبـَدا لـََها.527انظر ديوان األعشى، ص  2
 في )ب( قل.  3
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 األلف:حروف المد واللين قوله في مثاله من 

 دان. 1(ناء لعينك)عين ل زِ يها       إلى منْ لِ ن وَ لى بها مِ وْ رى أَ والثَّ  تْ دَ غَ 

 وقوله في الياء:

 نصحه بلبيب.وما كل موت 

 قوله: ،وقوله في الواو

 طحى بك قلب في الحسان طروب. 

 ويجوز تعاقب الياء والواو في القصيدة كقوله:

 2شيبر حان مَ صْ باب عَ بعيد الشّ روب      سان طُ ب في الحِ لْ قَ  كَ حى بِ طَ 

 :وبعده

 طوب.نا وخُ نَ ت عواد بيْ وعادَ      3لى وقد شط وليهما[يْ ني لَ مُ ]تكل  

معهمـا لطـول مـد األلـف. وهـذا معنـى قولـه: ال سـوى  وال يجوز تعاقـب األلـف
 ألف معها؛ أي ال يتعاقب غير األلف من حروف اللين مع األلف.

 فحروف اللين قوله في الياء: 4(مع األلف)و[ 35]أومثال الردف 

 إذا لم تكن بطال علمي وسينا.       تنييْ سَ زى إذا ما نَ خْ رك ال أَ عمْ لَ 

                                                           

 في )ب( ناء لعمرك. والبيت منسوب لصريع الغواني.  1
 ينسب إلى علقمة الفحل.  2
 أثبتها من )ب(  3
 ساقطة من )ب(.  4
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 وقوله في الواو:

 .يل 1حلوكر إقبال األمير فيَ ذْ نا     وتَ نَ واطر بيْ األنابيب الخَ  رُّ مُ َـ ت

ويجــوز تعاقبهمــا أيضــا علــى أن األكثــر علــى منــع الــردف بهمــا لقلــة مــدهما 
 تعاقبهما مع حروف المد واللين كقوله:وشد 

 دي العبينا مخاريق بأيْ      هم ا ومنْ يوفنا منَّ سُ  كأنَّ 

 

 .2ياح]إذا جرينا[فها الر  عِ تضْ  ر  تون غدْ ن مُ متونهُ  كأنَّ 

ومــا أبـــدل مـــن الهمــزة حـــرف مـــد جــرى علـــى حكمـــه الخــالف مـــا ســـهل علـــى 
، والـروي فـي كلمـة واحـدة)القياس فإنه في حكم المهمول، واألجود أن يكـون الـردف 

يـاءا  3(فإذا كانا في كلمتين فـال بـأس؛ وأمـا الحـذو فحركـة الحـرف الـذي قبـل الـردف
قـــب اليـــاء مـــع الـــواو فـــي وواوا  أو ألفـــا، وتتعاقـــب فيـــه الضـــمة مـــع الكســـرة كمـــا تتعا

الـــردف، وال يتعاقـــب مـــع الفتحـــة غيرهـــا. فحركـــة الـــدال مـــن دان، وحركـــة البـــاء مـــن 
ـــراء مـــن ـــه: التحـــرك حـــذو ذا. لبيـــب، وحركـــة ال ـــذا إلـــى  طـــروب حـــذو. وقول أشـــار ب

الردف، والحركة المحاذية للردف هي الحركة التي يجري معها وهي حركة ما قبلـه، 
النفــاذ،  وأمــا حركــة الــروي فتقــدم أنهــا المجــرى. وكــذلك حركــة هــاء الوصــل تقــدم أنهــا

 فمعنى كالمه أن حذو الردف هو الحركة التي يتبعها واهلل أعلم.

                                                           

 في )ب( فيحو. والبيت منسوب للمتنبي.  1
 أثبتها من )ب(. والبيت منسوب لععمرو بن كلثوم.  2
 ساقطة من )ب(.  3
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 من كلمة أو ادل بإضمار ما تلى  الهاوي وثالثها الروي       1وتأسيسها

 وفتحة قبل الرس بعد الدخيل            حركوه بإشباع فمن سند اعتدى

ألف ساكنة بينها وبـين حـرف الـروي حـرف يلـزم فـي ذلـك الموضـع  :التأسيس
 من القصيدة كلها كقوله:

 رسوم المنازل. ءأهاجك من أسما

ــــدخ ــــزاي وهــــو ال ــــالم روي وبينهمــــا ال ــــاأللف تأســــيس وال ــــف ف ذا كــــان أل يل، وا 
سيســا لبعــدها إال أن ف الــروي فــي كلمــة أخــرى لــم يعــدها تأالتأســيس فــي كلمــة وحــر 

يكون الـروي حـرف إضـمار منفصـل أو متصـل فـإن الشـاعر بالخيـار إن شـاء جعـل 
ن شاء لم يجعلها تأسيسا، فالتي ال تكون تأسيسا  :2كقول عنترة ،األلف تأسيسا، وا 

 مضَ مْ ني ضَ على ابْ  دائرة   بِ وال أرى     للحرْ  أن أموتَ  يتُ شِ ولقد خَ 

 مي.ما دَ هُ قَ ألْ  اذرين إذا لمْ والنّ    ما    هُ مْ تُ شْ ضي ولم أرْ اتمين عَ الشّ 

ــــف ال تكــــون تأسيســــا لكــــون اال ن تأسيســــا لكونهــــا مــــع والتــــي تكــــو  ،ســــم ظــــاهرااألل
 المضمر، قوله:

 3رام كما هيالكِ ك أخالق رُ تْ سفاهة      وتَ  فيهَ السّ  نا الكأُس سْ تزيد حُ 

                                                           

 في )ب( وتأسيسا.  1
هو عنترة بن شداد العبسي، أمه زبيبة بنت أحد ملوك الحبشة. له القام األولى بين شعراء   2

له شعر كثير في الحرب والغزل،  الجاهلية في الشهرة والشجاعة، لقب بفارس جروة )فرسه(.
(؛ طبقات 563-5/526وهو من أصحاب المعلقات. انظر: الشعر والشعراء البن قتيبة )

 .  33؛ مصادر الدراسة األدبية، ص 72الشعراء للجمحي، ص 
 .139، ص 5775. بيروت: دار صادر، 5انظر: أبو نواس. الديوان. ط  3
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 وقول جرير:

 .1يامقام وال لِ  نْ يهم مِ لي      فما لك فِ تجمَّ  مّ ثُ  دي جمال الحيّ رُ فَ 

. ومما جاءت األلف فيه غير فهذا ضمير متصل والذي قبله ضمير منفصل
 قوله: ،تأسيس مع المضمر

 هيَّ لِ ا بحبْ يَّ قِ سْ ة      قائلة ال تَ يَّ الموصِ  لكَ ة تِ جارَ  ةُ أيَّ 

 ه.يَّ بِ وْ ه بثَ لتُ صَ أوْ  ر  ه    أو قاصِ يَّ ها بِ تُ يْ قَ ال لسَ بْ حَ  تنْ لو كُ 

ذا كانــت الهــاء والكــاف التــي للمخاطــب  فــاأللف فــي ســقيتها غيــر تأســيس، وا 
ال فهو جائز.  دخيال لم يخلط الشاعر بهما غيرهما اتساعا وا 

 :2وأنشد العوف بن عطية

نْ  نْ تُ جْ ما ونتَ تُ قحْ ما ألْ ئتُ شِ  وا   كما هما ن  نا بعيْ تما عيْ ئْ شِ  ما       وا 

ن كان عَ   المخاض والفصال المقاحما. ما    بناتَ يكُ ال ألخِ ال فاعقِ قْ وا 

حــرف مــن جملــة مضــمر، ظ[ 35]أفــاأللف فــي كمــا همــا تأســيس ألن الــروي 
تأســـيس اضـــطرارا.  3احمـــا[ء مـــع المقاحمـــا ]ألن األلـــف فـــي المقولـــوال ذلـــك لـــم يجـــي

  4؛ ال يكـون ]بـين[قوله: وتأسيسها الهاوي؛ الهاوي هو األلـف، وقولـه: وثالثهـا الـروي
                                                           

 .275انظر: ديوان جرير، ص  1
بن عطية بن عمرو الملقب بالِحَزع بن عبس بن وديعة، من تيم الرباب من هو عوف   2

مصر. شاعر جاهلي فحل، وهو من الطبقة الثامنة من الشعراء أدرك اإلسالم. له ديوان 
 (.2/97؛ األعالم للزركلي )76شعر. انظر: طبقات الشعراء للجمحي، ص 

 أثبتها من )ب(.  3
 أثبتها من )ب(.  4
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  1]يكــــون[ والــــروي إال حرفــــا واحــــدا وهــــو الــــدخيل. وقولــــه: مــــن كلمــــة؛ أيالتأســــيس 
التأسيس والروي في كلمة واحدة ظاهرة. وقوله: أو ادلى بإضـمار مـا تلـى، هـذا هـو 

ون بها الصحة بقص أدلى ووصل همزة القطع من إضمار، النص في النسخ المظن
أخــرى لــم يعــدوها  ويعنــي إذا كــان ألــف التأســيس فــي كلمــة وحــرف الــروي فــي كلمــة

تأسيســـا لبعـــدها إال أن يكـــون حـــرف الـــروي ضـــميرا أو بعـــض ضـــمير، واألقـــرب أن 
ن كــان فــي كلمــة  فاعــل أدلــى هــو التأســيس؛ أي يــدلي ألــف التأســيس إلــى الــروي، وا 

يكــون الــروي ضــميرا يــربط الكلمتــين فتصــير الكلمتــان كالكلمــة الواحــدة. ولمــا أخــرى 
أشـكل فهـم هـذا الــنص تركـه بعـض الشـارحين رحمهــم اهلل مهمـال، وبعضـهم أصــلحه 

ما أخر وكل ذلك وهم واهلل أعلم  بالصواب. على فهمه فجعل النص إما أخرى وا 

 فتحة الحرف الذي قبل التأسيس كقوله:الرس ف وأما

 حديثا ما حديث الرواحلولكن 

ففتحة الـواو هـي الـرس وهـي الزمـة وهـذا معنـى قولـه: وفتحـة قبـل الـرس؛ أي 
الفتحــة التــي قبــل التأســيس هــي الــرس. وقــال فــي العمــدة: أنكــر الجرمــي واألخفــش 
وأصحابهما على الخليل تسمية الـرس، وقـالوا المعنـى لـذكر هـذه الفتحـة ألن األلـف 

 . ال يكون ما قبلها إال مفتوحا

بـين وهـو الحـرف الـذي يكـون  ،وأما الدخيل فال يكون إال في الشعر المؤسس
 التأسيس وبين الروي. كقوله:

 كليتي لهمي يا أميمة ناصب

                                                           

 ب(.أثبتها من )  1
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فالصاد هي الدخيل وحركته تسمى اإلشـباع، وهـذا معنـى قولـه: بعـد الـدخيل؛ 
أي الحــرف الــذي بعــد التأســيس وهــو الــدخيل وحركتــه هــي اإلشــباع، ويجــوز تغيرهــا 

 ش، مثال ذلك ما أنشده الفراء:عند الخليل وال يجوز عند األخف

ن قُ الخَ  1وَ هْ نَ   ائرف بالسَّ قيم مكلَّ مُ ـال عدهم      إنَّ نا بَ مْ ليط وا 

 زاور.واليوم يوم لبانة وتَ       د  حى غَ إن المطي يحزن ضُ 

 

وأمــا نفــس الحــرف الــذي هــو الــدخيل فيجمعــون علــى جــواز تغييــره حتـــى إن 
واضــطرابه، فالــدخيل فــي قولــه: الســائر. اليــاء، وفــي  2لتغييــره(  يســمه)بعضــهم لــم 

ور. الواو، وقوله: فمن ساند اعتدى؛ فالسناد عيـب فـي القافيـة، وبيانـه فـي البيـت تزا
 .بعده

فجميع ما يلحق القوافي مـن الحـروف والحركـات سـتة أحـرف وسـت حركـات؛ 
والدخيل. والحركات: المجـرى فاألحرف: الروي والوصل والخروج والردف والتأسيس 

 والنفاذ والحذو والرس واإلشباع والتوجيه.

 بذا وبتأسيس وحذو وردفها       وتوجيهها مثل ارتدع ودع ورع فشا

 .جملة ما ذكر للسناد خمسة أنواع، وهي كلها قبل الروي

ى ضمة، أو من سناد اإلشباع وهو اختالف حركة الدخيل من فتحة إل :النوع األول
 كقوله: ضمة إلى فتحة.كسرة و 

                                                           

 في )ب( نهوى.  1
 في )ب( لم يسعه لتغيره.  2
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 لِ تطاوَ  ت أنْ ئْ لي ما شِ در والجداول     تطاوَ ذات الس   1الخنِ يا 

 وكقوله:

 وخرجت مائلة التجاسر.

 مع قوله: قومي علوا قوما بجد فاخر.

لى  من قوله: بذا. هذا النوع أشار بالذال و[35]أ وا 

 :3التأسيس وهو تأسيس قافية دون أخواتها كقول العجاج 2سناد :النوع الثاني

 لمامجتدق هامة هذا الع

 :وأول األرجوزة

 4يا دار سلمى يا سلمى ثم أسلمى

لــــى هــــذا النــــوع أشــــار بقولــــه:  وكلهــــا غيــــر مؤسســــة إال هــــذا البيــــت وحــــده. وا 
 وبتأسيس.

                                                           

 في )ب( نخل.  1
 في )ب( إسناد.  2
هو عبد اهلل بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي، أبو الشعثاء، العجاج: راجز   3

مجيد. ولد في الجاهلية وأدرك اإلسالم. وهو أول من رفع الرجز وشبهه بالقصيد. والد رؤبة 
هـ. وهو من الطبقة التاسعة من الشعراء المسلمين. له ديوان شعر. 97المشهور، توفي نحو 

(؛ 293-5/295؛ الشعر والشعراء البن قتيبة )577شعراء للجمحي، ص انظر: طبقات ال
 (.87-6/81تاريخ التراث لسزكين )

 .531انظر: ديوان العجاج، ص  4
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سناد الحذو؛ وهو أن يختلف الحذو وهو حركة ما قبل الردف، فتدخل  :النوع الثالث
 الفتحة على الياء والواو كقوله:

 هك الجميل خموشاوجْ  1ئيلَ ى    فامْ بَ ضْ غَ  تِ نْ كُ  أبي فإنْ  عبُد شمس  

 شاريْ ش قُ ريْ قُ  يتْ م  نا سُ ش          وبِ ريْ قُ  ها منْ انُ كَّ ا سُ نحن كنَّ 

لى هذا النوع أشار بقوله: وحذو.فجمع بين الضمة والفتحة.   وا 

 2سناد الـردف وهـو إرداف قافيـة وتجريـد أخـرىن كقـول حسـان بـن ثابـت :النوع الرابع
رضــي اهلل عنــه فيمــا ذكــر ابــن رشــيق، وقيــل هــو موّلــد ونســب إلــى صــالح بــن عبــد 

 :4، وقيل هو لعبد اهلل بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب3القدوس

                                                           

 في )ب( فأول.  1
هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي األنصاري، أبو الوليد. شاعر النبي صلى اهلل   2

لجاهلية ومثلها في اإلسالم. وهو من عليه وسلم، من المخضرمين عاش ستين سنة في ا
هـ. له ديوان شعر. انظر: طبقات الشعراء للجمحي، 21شعراء القرى اإلسالمية. توفي حوالي 

 (.567-5/562(؛ األعالم للزركلي )378-5/372؛ الشعر والشعراء البن قتيبة )86ص 
موالهم، أبو  هو صالح بن عبد القدوس بن عبد اهلل بن عبد القدوس األزدي الجذامي،  3

الفضل: شاعر حكيم عاش بالبصرة وكان يعظ الناس. اتهم بالزندقة فقتله المهدي العباسي 
هـ. شعره أمثال وحكم وآداب. انظر: ابن المعتز. طبقات الشعراء. 577ببغداد نحو سنة 

 (. 538-6/537؛ تاريخ التراث لسزكين )373، ص 5967.القاهرة: دار المعارف، 3ط
 بن معاوية بن عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب: من شجعان الطالبيين هو عبد اهلل  4

وأجوادهم وشعرائهم، اتهم بالزندقة وطلب الخالفة فبايعه الناس، وقاتله والي الكوفة، واستفحل 
أمره فسير له أمير العراق )ابن هبيرة( جيوشا لقتاله فانهزم وأسر. وقيل مات خنقا بأمر أبي 

هـ. انظر: األعالم للزركلي 535يل مات في السجن حوالي سنة مسلم الخراساني، وق
(1/539.) 
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 هوال توصِ  1كيمال حَ سِ ال    فأرْ سِ رْ في حاجة مُ  تَ إذا كنْ 

نْ   ه.صِ عْ بيبا وال تَ ر لَ شاوِ ى    فَ وَ تَ لْ ك اِ ليْ عَ  ر  باب أمْ  وا 

لى هذا النوع أشار بقوله: وردفها.  فالبيت األول مردوف والثاني مجرد. وا 

ســناد التوجيــه؛ والتوجيــه علــى رأي الزجــاج وأصــحابه حركــة مــا قبــل  :النــوع الخــامس
الروي في المقيد خاصة دون المطلق، وقال غيره في المطلق والمقيـد جميعـا يسـمى 

 التوجيه ما لم يكن في الشعر مردفا فقوله:

 .2ْر فجبَ  قد جبر الدين اإلله

 .هذا روي مقيد، وفتحة الباء هي التوجيه

 ]وكذلك قوله:

 األعماق وخاوي المختَرقْ وقاتم 

 .3فتحة الراء هي التوجيه[

 4وقوله: أّلف شّتى ليس بالراعي الحِميْ 

 كسرة الميم هي التوجيه وكذلك الضمة.

فهــو اخــتالف حركــة التوجيــه مــن فتحــة إلــى كســرة أو مــن  وأمــا ســناد التوجيــه
 كسرة وضمة إلى فتحة، نحو قول امرئ القيس:

                                                           

 في )ب( حليما.  1
 .33انظر: ديوان العجاج، ص  2
 أثبتها من )ب(.  3
 ينسب إلى رؤبة بن العجاج.  4
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 ي آمرم أن  وْ عي القَ ال يدَّ      رلعامِ ا تَ نْ بِ أَ  1(فال وأبيك)

 رُ ولي جميعا صبُ دة حَ نْ ها       وكِ ياعُ تميم بن مر وأشْ 

 .3رُّ كت األرض واليوم قَ تحرَّ    2موالَ تَ ل واسْ بوا الخيْ إذا ركِ 

وفــي الثالــث فــي البيــت األول مكســور وفــي الثــاني مضــموم   4فمــا قبــل الــروي
لــى هــذا النــوع أشــار بقولــه: توجيههــا. وهــو مرفــوع علــى االبتــداء، وأمــا مــا  مفتــوح. وا 

قبلــه فهــو كلــه مخفــوض. وقولــه: مثــل ارتــدع ودع ورع، فهــو مقتضــي أبيــات امــرئ 
اختالف التوجيه بالكسرة في ارتـدع والفـتح فـي دع والضـم فـي ُرع ،  5]هو[القيس، و

التوجيـــه فـــاش شـــائع. قـــال فـــي ي وقولـــه: فشـــا؛ أي اإلخـــتالف علـــى هـــذه الصـــورة فـــ
عنـــد بعـــض العلمـــاء، وكـــان الخليـــل يجيـــزه علـــى كـــره مـــن جهـــة  العمـــدة: هـــو ســـناد

فأمــا الضــمة والكســرة فهمــا عنــده متعاقبتــان كاليــاء والــواو فــي الــردف، وأمــا  الفتحــة،
 الفتحة فكاأللف.

 ومستكمل األجزا العديم سناده        هو البأو وثم النصب يومن يختشى

الشــعر التــام البنــاء فــي  6النصــب والبــأو اســمان لكــل قافيــة ســلمت مــن الســناد
دون المجـــزوء  والمشـــطور والمنهـــوك، وخـــص بعضـــهم بالنصـــب ســـالمة التـــام مـــن 

ألن السـناد لمـا  وفـرق بـين النصـب والبـأوظ[ 35]أالسناد دون سائر عيوب الشعر، 

                                                           

 في )ب( وال أبيك.  1
 في )ب( واستالمو.  2
 .579انظر: ديوان امرئ القيس. دار الكتب العلمية، ص  3
 في )ب( الراء.  4
 أثبتها من )ب(.  5
 في )ب( الفساد.  6
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 .منـه قبـيح جــدا  فاجتنبـه كالفتحـة مـع الكسـرة والضـمة والتوجيــه ؛كـان علـى ضـربين
فاجتنــاب الســناد مطلقــا  .كالكســرة مــع الضــمة؛ ومنــه مــا يستحســن كثيــر االســتعمال

لــى  ؛وتجنــب المســتقبح منــه خاصــة هــو النصــب ،مستحســنا ومســتقبحا هــو البــأو وا 
أشــار بقولــه: هــو البــأو ثــم النصــب؛ فنبــه بــثم علــى أن رتبــة النصــب متراخيــة  1هــذا

من مـن العيـب مـع ؤ ؛ أي يـعلى رتبة البأو وأنه دونـه. وقولـه: يـومن راجـع إلـى البـأو
و وألنــه تجنــب للســناد مطلقــا، وقولــه: يختشــى؛ راجــع إلــى النصــب ألنــه إذا لــم البــأ

 فيه إال القبيح من السناد فإنه يختشى أن يكون عيبا عند بعض العلماء. يجتنب

 عكس ذا 2ومطلقها باللين والهاء ستها     وتبلغ تسعا بالمقيد

  واألول قد يلي الخروج فيحتدى      فجردهما أردفهما أسسنهما

تســعة؛ ســتة مطلقــة وثالثــة مقيــدة. فــالمطلق مــا كــان موصــوال، وقــد  :أنممواع القمموافي
فمطلــق مجــرد،  :تقــدم أن الوصــل يكــون بحــرف اللــين وبالهــاء، فأمــا الســتة المطلقــة

. وكـــل واحـــد منهـــا إمـــا موصـــول بحـــرف اللـــين أو ؤســـسومطلـــق مـــردف، ومطلـــق م
 بالهاء.

 مثال المجرد الموصول بحرف اللين قوله:

 .3عضن بَ ن مِ وَ ر أهْ اش بعض الشَّ ر د عروة إذ نجا      خهي بعْ إلَ  تُ دْ مَ حَ 

 ومثال المجرد الموصول بالهاء قوله:

 أال فتى نال العلى بهمة.

                                                           

 في )ب( هذا القول.  1
 في )ب( في المقيد.  2
 ينسب إلى أبي خرش الهذلي.  3
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 وقوله:

 .1ؤهازَ رْ بشيء ما كان يَ  تُ نْ نَ ؤها     ظَ لَ كْ مى واهلل يَ يْ لَ سُ  إنَّ 

 ومثال المردف الموصول باللين قوله:

 ناء داما.سْ دم الحَ ني     وقد ال تعْ تَ أْ رَ يلة أذَ تِ  قالت قَ أاَل 

 بعد أزمان. وقوله: ورسم عفا آياته

 ومثال المردف الموصول بالهاء قوله:

 عفت الديار محلها ومقامها.

 :قوله ومثال المؤسس الموصول باللين

 الكواكب. 3ه بضيءناصب      وليل أقاسي 2(مي يا أميمةله)كليني 

 قوله:ومثال المؤسس الموصول بالهاء 

 .4 كوكبهاد      يحكى علينا إالّ ى فيها أحَ رَ ال يُ  لة  في ليْ 

                                                           

 ينسب إلى إبراهيم بن هرمة.  1
 في )ب( يا ميمة.  2
 .79في )ب( بطيء. انظر: ديوان النابغة الذبياني، ص  3
 في )ب( كواكبها.  4
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وهذا معنـى قولـه: ومطلقهـا بـاللين والهـاء سـتها. وأمـا الثالثـة المقيـدة وهـي مـا 
 يكون رويها مقيدا مجردا ومقيدا مردفا ومقيدا مؤسسا.

 فمثال المقيد المجرد قوله:

نلُ تَ  ية أمْ غانِ  رُ جُ هْ أتَ   جذم.نْ بها مُ  م     أم الحبل وا 

 وقوله:

 .1لصَ ن وَ ل مَ بْ حَ  لُ ي واصِ ب     إليها فإن  قلِ ة ينْ ريَّ يال العامِ ل مخْ فقُ 

 ومثال المقيد المردف قوله:)

 . 2(دود     والقلب حب في هواكم عميدد ماذا الصَّ الواحِ  دَّ يا مَ 

 ومثال المقيد المؤسس قوله:

 دثان عاجز.كي على الحَ بْ ن     يَ مَ  ك إنَّ موعَ ه دُ نِ نهْ 

 وقوله: صلت الجنين مهذب      ينمي إلى عمر بن عامر.

فهــذه تســع قــوافي وهــو معنــى قولــه: وتبلــغ تســعا بالمقيــد عكــس ذا؛ أي عكــس 
فجردهمـــا  التســـعة هـــو معنـــى قولـــه: 3المطلـــق ومـــا شـــرحناه مـــن بيـــان هـــذه األنـــواع

ه: واألول؛ وقولـــو[ 33]أأردفهمـــا أسســـنهما؛ يعنـــي المطلـــق بـــاللين والهـــاء والمقيـــد. 
وقولـــه: قـــد يلـــي  يعنـــي مـــن مســـمى القافيـــة الـــذي بـــدأ بـــه فـــي الـــذكر وهـــو المطلـــق.

الخــروج، هــذا إذا كــان موصــوال بالهــاء، ألن الخــروج هــو حــرف اللــين التــابع للهــاء 

                                                           

 .62انظر: ديوان طرفة بن العبد، ص  1
 ساقطة من )ب(.  2
 ساقطة من )ب(.  3
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التي هي وصل، وذلك ثالثة أقسام؛ المطلق المجرد والمردف والمؤسس الموصـول، 
ع فيقـال مجـرد موصـول وقولـه: فيحتـدى؛ أي يتبـمثلنا به. كما  كل واحد منها بالهاء

مؤســـس موصـــول بهـــاء، وقيـــل و وخـــروج  ،1]وخـــروج ومـــردف موصـــول بهـــاء[بهـــاء، 
معنى قوله: فيحتدى؛ يعنـي أن الخـروج تـابع لحركـة الوصـل، فـإن كانـت فتحـة كـان 
ألفـــا، أو ضـــمة كـــان واوا، أو كســـرة كـــان يـــاءا، وهـــذا كـــالم غيـــر مفيـــد ألنـــه إخبـــار 

 تقدم أيضا بيانه في محله فإعادته عني واهلل أعلم بالصواب.بالمعلوم وقد 

 بما دون خمس حركت فصلوا ابتدا       حذا وبين ذا 2ورودف بالسكنين

 فواتر ودارك راكب اجف تكاوسا     وتضمينها أحواج معنى لذا وذا

وهـــو مـــا  ضـــمن هـــذين البيتـــين حـــدود القـــوافي وهـــي خمســـة ألقـــاب المتـــرادف
 اجتمع في آخره ساكنان نحو فاعالن ومتفاعالن ومستفعالن كقوله:

 وال.للزَّ  صائر   شعيْ  ه     كلُّ شُ رئ عيْ مْ ا نَّ رَّ غُ ال يَ 

 ب صب في هواكم عميددود      والقلْ د ماذا الصّ ة الواحِ وقوله: يا أمَّ 

 .3(عبرة تهمى ووجد واشتغال)وقوله: أنا من عيني وقلبي اشتغال     

وهــو مــا تــوالى فيــه متحــرك بــين ســاكنين نحــو مفــاعيلن وفــاعالتن  والمتــوافر
 ومفعولن كقوله: 4]وفعالتن[

 .1على وجدي داً راك وجْ سْ د زادني مَ ت من نجد      فقَ د متى هجْ جْ با نَ أال يا صَ 
                                                           

 أثبتها من )ب(.  1
 في )ب( التسكين.  2
 ساقطة من )ب(.  3
 أثبتها من )ب(.  4
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 وقوله: حنانيك بعض الشر أهون من بعض.

 ر.مْ بالجَ  دُ أحشاءًا توقَ  تُ دْ وبرَّ       رِ دْ إلى الغَ  بيلَ السَّ  2(فما وجدت)وقوله: غدرت 

 والمتــــدارك وهــــو حركتــــان بــــين ســــاكنين نحــــو مفــــاعلن ومتفــــاعلن ومســــتفعلن
 وفاعلن.

 لمَ وْ حَ خول فَ وا بين الدَّ الل   طِ قْ زل     بسَ نْ رى حبيبي ومَ كْ من ذِ  كِ بْ فا نَ كقوله: قِ  

 الملل. كالقضيب وخلَّ  لَّ يب      فمَ ضِ ت فأنت القَ وملْ  تُ لْ وقوله: ملَ 

 الكواكب ه بطيءقوله: وليل أقاسيو 

 .والمتراكــب وهــو ثــالث متحركــات بــين ســاكنين، ولهــا جــزءان مفــاعلتن وفعلــن
 كقوله:

 3ميَ رها األرواح والدَّ دم      بلى وغيَّ يعفها الق ي لمْ يار الت  قف بالد  

 وقوله:

 باجَ آية عَ  5فيها لقلبي صبا      ألنَّ  4تذهب  أنْ يح إالَّ ق الر  شَ ال أعْ 

 

                                                                                                                                                                                     

 .83، ص 5999. بيروت: دار الكتب العلمية،  5انظر: قيس بن الملوح. الديوان. ط  1
 في )ب( فأوجدت.  2
 .97انظر: ديوان زهير بن أبي سلمى، ص  3
 في )ب( تهب.  4
 في )ب( القلب.  5
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. كقولـه: قـد 1والمتكاوس وهو أربع حركات بين ساكنين ولـه جـزء واحـد فعلـتن
 جبر الدين اإلله فَجَبر.

 وقوله: 

 با.صَ نَ  هواكِ  منْ  قيتُ با       وقد لَ جَ عَ  كِ في دارِ  تُ نعم رأيْ  

بالساكنين حدا؛ يعنـي أن ألقـاب القافيـة المتـرادف وحـده أنـه مـا  قوله: ورودف
اجتمــــع فيــــه ســــاكنان. وقولــــه: ابتــــدا؛ يتعلــــق بــــرودف. وقولــــه: بــــين ذا؛ إشــــارة إلــــى 
الســاكنين. وقولــه: بمــا دون خمــس حركــت فصــلوا؛ يعنــي أنهــم فصــلوا بــين الســاكنين 

المنهــاج رتــب بــالحروف المتحركــة علــى التــدريج مــن واحــد إلــى أربعــة، وعلــى هــذا 
ظ[ 33]أمـــا بـــاقي أســـماء القـــوافي فـــي البيـــت الثـــاني مـــن المتـــواتر إلـــى آخرهـــا علـــى 

 قدمناه مشروحا.

وقولــه: أجــف تكاوســا. التكــاوس أربــع متحركــات بــين ســاكنين وهــو الفاصــلة 
الكبيــرة، وأشــار بــأجف إلــى أنــه ثقيــل والفــراء ال يعــده ألنــه عنــده مــن المتــدارك ألن 

، وأما التضـمين فهـو أن تتعلـق القافيـة أو 2ن من أجف السينفعلتن إنما هو مستفعل
 النابغة: 3لفظة مما قبلها بما بعدها. ]كقول[

 يإن   كاظوم عُ يَ  وهم أصحابُ ميم       لى تَ عَ  4(وردوا الجفار)وهم 

 

                                                           

 ساقطة من )ب(.  1
 في )ب( السببين.  2
 أثبتها من )ب(.  3
 في )ب( ورود الجفان.  4
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 .1ين  مِ  ن  ن الظَّ سْ م بحُ لهُ  تُ قْ وثِ       قات صادِ  واطنَ م مَ لهُ  تُ دْ شهِ 

األول أفقـــر إلـــى الثـــاني كـــان التضـــمين أقـــبح، وكلمـــا كلـــن وكلمـــا كـــان البيـــت 
أغنى عنه كان أحسن؛ مثال ذلك أن يتضمن البيت األول الموصول والثاني صلته 
ــــاني صــــفته لشــــدة اتصــــال الصــــلة  ــــبح ممــــا تضــــمن األول الموصــــوف والث كــــان أق
بالموصـــول وهـــذا معنـــى قولـــه: وتضـــمينها أحـــواج معنـــى لـــذا وذا. ولمـــا كـــان معنـــى 

كــان معنــى كــل واحــد منهمــا  ن الــذين فيهمــا التضــمين ال يــتم إال باجتماعهمــاالبيتــي
 يحتاج في بيانه إلى اآلخر وهذا هو ما أشار إليه من االحتياج واهلل أعلم.

                                                                وتكريرها اإليطاء لفظا ورجحوا      ومعنى ويزكوا قبحه كلما دنى

يتكرر لفظ القافية، ومعناها قول امرئ القيس في قافية: سـرمة  2أن[ اإليطاء]
وليس بينهما غير بيت واحـد، وكلمـا تباعـد اإليطـاء  مرقب، وفي قافية: فرق مرقب؛

 .كان أخف. وكذلك إن خرج الشاعر من مدح إلى ذم، أو من نسيب إلى أحدهما

 :3تميم بن مقبلطاء القبيح قول يومن اإل

 لينا. أيدي الّتجار فزاَد وامَتتَّه      4تداوله ( وكاهتزاز رديني)

 

 ثم قال في القصيدة غير بعيد:
                                                           

 .553انظر: ديوان النابغة الذبياني، ص  1
 أثبتها من )ب(.  2
هو تميم بن أبّي بن مقبل من بني العجالن، من عامر بن صعصعة، أبو كعب. شاعر   3

مخضرم عاش الجاهلية واإلسالم، كان يبكي أهل الجاهلية. له ديوان شعر. انظر: األعالم 
 (.5/86للزركلي)

 في )ب( أو كاهتزاز ديني تداوقه.  4
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 .ينانا لِ دْ ى زِ من األحاديث حتَّ       صدتَ قْ ي بمُ بابها لبّ عت ألْ نازَ 

 . وأشد من ذلك قول أبي ذؤيب:فكرر القافية والمعنى مع أكثر لفظ القسم

 .مصرع ب  جنْ  ل  موا ولكُ رَّ خفتَ        مواهُ قوا لهَ نَ سبقوا هوى وأعْ 

 الثور والكالب: 1ثم قال في صورة

 ع.رَ صْ جنب مَ  ل  كُ تترب ولِ ه      مُ بُ فصرعنه تحت العجاج فجنْ 

ذا اتفق الكلمتان في القافية واختلف معناها لم يكن إيطاءا عنـد  فكرر ثلث البيت، وا 
ن يزيد ع 2]أحد[ نده بمعنى اإلسم ويزيـد بمعنـى من العلماء إال عند الخليل وحده، وا 

، وجلـــل الصـــغير والكبيـــر. واشـــتقاق الفعـــل إيطـــاء، وكـــذلك جـــوى األســـود واألبـــيض
َم اللَّـهُ  ﴿اإليطاء من الموافقـة؛ قـال اهلل تعـالى:  ؛ أي ليوافـوا. 3﴾ِلُيَواِطُئـوا ِعـدََّة َمـا َحـرَّ

وقولــه: وقــال قــوم بــل اإليطــاء مــن الــوطء كــأن الشــاعر وطــئ القافيــة عقــب أختهــا. 
وتكريرها اإليطاء لفظا؛ هو قـول الخليـل. وقولـه: ورجحـوا ومعنـى؛ أي رجـح العلمـاء 
أن اإليطاء تكرير اللفظ والمعنى، وأما تكرير اللفظ دون المعنى فليس بإيطاء؛ وهذا 

 قول الجمهور.

وقوله: ويزكو قبحه كلما دنى؛ أي كلما قرب البيت كان قبيحا، وقيـل إذا بعـد 
 فليس ذلك بإيطاء. أبيات 4حتى يكون بينهما ستة ما بين البيتين

 وقل مثله التجريد في الضرب حيث جىواإلقعاد تنويع العروض بكامل       

                                                           

 في )ب( صفة.  1
 أثبتها من )ب(.  2
 .36من سورة التوبة،من اآلية  3
 في )ب( سبعة.  4
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كثــرت حركاتــه، فوقــع فــي  1قــالوا الكامــل ]شــعر[. اإلقعــاد اخــتالف األعــاريض
 القيس: و[31]أ أعاريضه من االختالف ما لم يقع في غيره، كقول امرئ

 ل.جُ الرَّ  قيبةُ حَ  رُ خيْ  به      والبرُّ  2تبْ لَ ما طَ  جحُ أنْ  اهللُ 

 بعد قوله:

 .3ليسْ ا على رِ ئدً تَّ ت مُ يْ شَ ها      ومَ بالَ يارب غاتية صرمت حِ 

 :4وقول زهير 

 تان يوم أظلَّ فَ طَ ي غَ غِ تَ بْ لها      ما تَ ثْ ة ال رزية مِ زيَّ الرَّ  إنَّ 

 

َماُح وَغلَّتِ  رع أنت إذا     َنِهَلتْ ولنعم حشو الد    .5من الَعَلِق الر 

فقــد اجتمــع فــي هــذه األبيــات العــروض الســالمة وهــي عــروض البيــت األول 
، والحـــذاء وهـــو عـــروض البيـــت الثـــاني المـــرئ القـــيس المـــرئ القـــيس والثـــاني لزهيـــر

 واألول لزهير، وذلك خالف ما اشترط في العلل واللزوم.
                                                           

 أثبتها من )ب(.  1
 في )ب( طالبت.  2
 . صرمت: قطعت.525انظر: ديوان امرئ القيس. دار الكتب العلمية، ص  3
هو زهير بن أبي سلمى المزني، حكيم الشعراء في الجاهلية. ربي في بيت زوج أمه: أوس   4

بوه شاعرًا وكذلك زوج أمه وخاله، وحتى أختيه بن حجر، وكان هذا شاعر مضر. كان أ
سلمى والخنساء، وولداه كعب وبجير وكذا حفيده. هو من الطبقة األولى من الشعراء، وهو 

-5/536من أصحاب المعلقات، وله ديوان شعر. انظر: الشعر والشعراء البن قتيبة )
 (.53-7/59؛ تاريخ التراث لسزكين )15(؛ طبقات الشعراء للجمحي، ص 523

 . الرزية: المصيبة، العلق: الدم.58انظر: ديوان زهير بن أبي سلمى، ص  5
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 :1وكقول خرنق

 ة الجزرالعداة وآفَ  مَّ هم      سُ ين ومي الذ  ن قَ دَ عُ بْ ال يَ 

 2د األزرعاقِ بون مَ ي  رك         والطَّ تَ عْ مُ  ون بكل  ازلُ النَّ 

 ثم قالت:

 .3 ري قبنَّتاجِ  تُ كْ لَ م      فإذا هَ هِ يْ لَ عَ  يتُ يِ ا حَ ي مَ نائِ هذا ثَ 

حـــّذاء، وعـــروض البيـــت الثالـــث ســـالمة، وهـــذا مـــن  فعـــروض البيتـــين األولـــين  
 اجراء العلة مجرى الزحاف.

 

 الباهلي: 4عجل بن نظلةوكقول  

  5تينَّ ي كانت نوار أجَ ذا الذ  ت       وبِ والت هنا جنَّ  وارُ جّنت نَ 

                                                           

هي الخرنق بنت بدر بن هفان بن مالك، من بني ضبيعة، البكرية العدنانية: شاعرة من  1
الشهيرات في الجاهلية، وهي أخت طرفة بن العبد ألمه. كان أكثر شعرها رثاءًا لزوجها بشر 

الذي قتله قومه يوم قالب، ورثاء أخيها طرفة. لها ديوان  -د بني أسدسي–بن عمر بن َمْرَثد 
.بيروت:دار العلم 5شعر. انظر: محمد التونجي.معجم أعالم النساء،ط

  (373-5؛األعالم للزركلي )87.ص5775للماليين،
 . األزر: القوة.39انظر: ديوان الخرنق، ص  2
 .15انظر: المرجع السابق، ص  3
في )ب( نصلة. واألصح حجل بن نضلة الباهلي، شاعر جاهلي. انظر:األعالم للزركلي   4
(5/567.) 

 في )ب( أجنت.  5
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 مع قوله: 

 .1ر في اإلناء أرّنتِ عصَ رت يُ روبا      والفُ لى مشْ ماء السَّ  ا رأتْ مَّ ـل

استعمال المقطوعة مع السالمة مع أن الخليـل رحمـه اهلل تعـالى لـم يحـك فهذا   
نمـا خـص المؤلـف الكامـل  للكامل عروضـا مقطوعـة البتـة ومثـل هـذا فـي الطويـل، وا 

نمــا مــن[ بالــذكر لكثــرة االخــتالف فــي عروضــه، ولــيس هــذا مــن  2]عيــوب القافيــة وا 
عيــــوب الشــــعر. وذكــــره المؤلــــف تمثــــيال للتجريــــد وتنظيــــرا؛ وأمــــا التجريــــد فــــاختالف 

 في السريع كقول امرئ القيس: 3(فْعلن وفِعلن)ضروب الشعر الواحد نحو 

 .منَ عَ  فُّ راف األكُ والوجوه دنا     نير وأطْ  ك  سْ مِ  رُ شْ النَّ  

 مع قوله:

 لم.عْ ما يَ  رءِ مَ ـوراء ال نْ م    ومِ ياة ندَ ول الحَ لى طُ عَ  َس ليْ  

وفِعلن في تام البسـيط إذا اسـتعمل )ونحو فعلن في المديد إذا ورد معها فْعلن   
ومفـاعيلن فـي مربـع الـوافر إذا اسـتعمل معهـا فعـولن ونحـو فعـولن فـي  4(معها فعلـن

 عروض الطويل وضربه في غير تصريع نحو قوله: 

 .يببِ حَ  نُ بْ  للحارثِ با جَ شوحا      فيا عَ  5ريدُ  ال أُ اًل فْ طِ  تُ حْ بَ وأصْ 

                                                           

 ماء الّسلى: ماء العسل، الفرت: الماء العذب، أرنت: أدامت النظر. 3
 أثبتها من )ب(.  2
 في )ب( فِعلن وفْعل.  3
 ساقطة من )ب(.  4
 في )ب( أصبحت.  5
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ولما كان التجريد ال يختص ببحر فلذلك قـال المؤلـف: حيـث جـى؛ أي حيـث   
             جاء من األبحر فهو اختالف الضرب كما اإلقعاد اختالف العروض في الكامل.

 وقد كملت ستا وتسعين فالذي       توسط في ذا العلم توسعه حبى

              مطالعها اتحافه منه بالدعا ويسأل عبد اهلل ذا الخزرجي      

لمـــا صـــعب استحضـــار علـــم العـــروض نثـــرا لكثـــرة ألقابـــه واخـــتالف معانيهـــا 
وقربـه  1]ذلـك[ومواردها وتداخل الزحاف في األبحر، سهل المؤلف رحمه اهلل تعـالى 

للضبط بهذا الـنظم العجيـب فـي سـتة وتسـعين بيتـا. فالمتوسـط فـي معرفـة هـذا العلـم 
إذا حصَّل هذه القصيدة وفهم معانيها، ينتفع بذلك جـدا ومـن بـاب أولـى أن كما قال 

ينتفع بذلك المنتهي في هذا العلم وتكون له تذكرة، وأما المبتـديء فـإذا تعلـق بأذيـال 
يرتقي إلى درجته في أقـرب وقـت،  ظ[31]أ المتوسط الذي حّصل هذه القصيدة فإنه

فضل اهلل تعالى. ونسـأل اهلل تعـالى ربنـا ما توسعه لهم من االنتفاع بويشمل الجميع 
يـــاه بمـــا عّلمنـــا ويجعلـــه مـــن خـــالص العمـــل وحجـــة لنـــا ال حجـــة علينـــا،  أن ينفعنـــا وا 
ويتجاوز عنا بفضله ويعصمنا من الزلـل، ويجعـل خيـر أعمالنـا خواتمهـا وصـلى اهلل 

 على سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد هلل رب العالمين.

عبيـــد وأحـــوجهم وأفقــــرهم إلـــى اهلل، الحقيـــر الــــذليل انتهـــى علـــى يـــد أذنــــب ال) 
الراجـــي عفـــو مـــواله الجليـــل عبيـــد ربـــه القـــاهر المصـــطفى بـــن الطـــاهر المشـــرفي تـــم 

وألشــياخه ولقرابتــه  عفــا اهلل عنــه وغفــر لــه ولوالديــه .الغريســي الراشــدي وطنــا ومنشــئا
ين آمــين وألحبائــه ولجميــع المســلمين والمســلمات األحيــاء مــنهم واألمــوات. آمــين آمــ

والحمـــد هلل رب العـــالمين وال حـــول وال قـــوة إال بـــاهلل العلـــي العظـــيم وصـــلى اهلل علـــى 

                                                           

 أثبتها من )ب(.  1
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سيدنا محمد وعلى آلـه وصـحبه وسـلم تسـليما كثيـرا. نجـز ضـحوة خـامس عشـر مـن 
                                                                                    .1(خمسة وعشرين ومائتين وألف 5552رمضان عام 

 

 

 قائمة املصادر و املراجع

                                                           

 ساقطة من )ب( ألن الناسخ هو من كتبها.  1
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 ملخص:
حمد أقمت في هذ البحث بتحقيق  مخطوط لمؤلفه عيسى بن 

الصنهاجي الشهير بالزموري، والذي يتناول شرح القصيدة الخزرجية 
لصاحبها عبد اهلل الخزرجي. إذ تناول بالشرح والتفصيل في هذا المخطوط 
علم العروض والقافية، واألبحر والدوائر الشعرية،  شارحا كل بيت على 

 حدى.
 مخطوط، تحقيق، العروض، الشعر، القافية.الكلمات المفتاحية: 

Résumé: 
J’ai travaillée pour donnée l’authentification de ce 

manuscrit rédigé par Issa bin Ahmed Senhadji le célèbre 
azzemouri, qui traite expliquer poème Alkhazradjia du son 
auteur Abdallah Al-Khazradji. Il a illustré dans ce manuscrit 
prosodie et de la rime, Abhar et cercles poétiques.  
Mots-clés: Manuscrit, authentification, prosodie, poésie, rime. 
Summary: 

In this research, I have worked to authentificate  
manuscript authored by Issa ben Ahmed Senhadji the famous 
azzamouri, which addresses explain poem Alkhazradjia to the 
owner Abdullah Al-Khazradji. It dealt explanation and detail in 
this manuscript prosody and rhyme, Abhar and poetic circles. 
Keywords: Manuscript, authentification, posody, poetry, rhyme. 


